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Počet členů 
České lékařské 
komory neustá-
le roste. Hlavním 
důvodem je velmi 
vstřícná politika 
komory vůči lékař-
kám a lékařům se-
niorního věku, kteří 

platí členské příspěvky pouze v symbolické 
výši, případně je díky benevolenci okresních 
sdružení od určitého věku nemusejí platit 
vůbec. Kolegové a kolegyně, kteří mají za se-
bou největší kus práce pro pacienty a české 
zdravotnictví, se tak mohou i nadále podle 
svých sil a zájmu účastnit komorového života.

Zatímco v  roce 2011 měla komora  
49 500 členů, tak v listo-
padu letošního roku jsme 
evidovali již 58 341 členů 
a jejich počet dále roste. 
To je nepochybně dobrá 
zpráva. Velká komora je bohatší a vlivnější. 
Úměrně s nárůstem počtu členů se však záro-
veň zvyšuje i množství delegátů, které mohou 
na sjezd vysílat jednotlivá okresní sdružení. 
Listopadového sjezdu v Brně se tak mohlo 
účastnit až 429 delegátů.

Pořádání našich sjezdů je organizačně 
stále náročnější a dražší. Vzhledem k tomu, 
že nezanedbatelná část oprávněných delegá-
tů na sjezd vůbec nedorazí a další se během 
jednání vzdalují, pohybuje se sjezd často na 
samé hranici usnášeníschopnosti, což jis-
tě není příliš důstojné. Množství aktivních 
členů komory, kteří mají zájem o dění v naší 
profesní samosprávě, je zkrátka limitované, 
a zejména ta největší okresní sdružení mí-
vají problém potřebný počet delegátů vůbec 
zvolit. Na sjezd tak často přijíždějí kolegyně 
a kolegové, kteří se v průběhu roku do práce 
v komoře nezapojují. Někteří z nich se v ko-
morové problematice neorientují, a to také 
nepřispívá k racionálnímu jednání.

V listopadu 2018 se sjezdu v Praze účastni-
lo 360 delegátů ze 410 oprávněných (87,8 pro- 
centa), v  listopadu 2019 se sjezdu v  Brně 
účastnilo 347 delegátů ze 417 oprávněných 
(83,7 procenta), v červnu 2020 se mimořád-
ného jednodenního volebního sjezdu v Pra-
ze účastnilo dokonce jen 320 delegátů ze  
417 oprávněných (76,7 procenta). Zásadní 
změnu k lepšímu nepřinesl ani sjezd v listo-
padu 2022 v Brně, kterého se účastnilo 347 
delegátů ze 429 oprávněných (80,9 procenta). 
Z uvedených údajů je zřejmé, že redukce po-
čtu delegátů a tím i zefektivnění sjezdových 
jednání je namístě.

Otázkou redukce počtu delegátů jsme 
se na poradách předsedů okresních sdruže-
ní začali zabývat na podzim loňského roku. 
Vzhledem k tomu, že řádný sjezd plánovaný 
na prosinec 2021 musel být kvůli covidové 
epidemii zrušen, měli jsme na debaty opravdu 
dostatek času. 

Zatímco panovala jednoznačná shoda, že 
redukce je potřeba, tak v otázce, jak postupo-
vat, jsme byli rozdělení prakticky půl na půl 
mezi dvě varianty. 

První varianta počítala s tím, že dele-
gátem se stává automaticky předseda OS 
ČLK, který zastupuje prvních 150 členů, 
druhý delegát připadne na dalších započa-
tých 150 členů a další delegáti pak vždy na  

každých dalších započa-
tých 200 členů. Počet de-
legátů by se snížil z 429 na 
376. Tento způsob redukce 

by mírně zvýhodňoval malá okresní sdruže-
ní, pro která je snížení počtu delegátů z do-
savadních například tří až pěti o jednoho či 
o dva závažnější změnou než snížení počtu 
delegátů o tři až pět u sdružení s patnácti 
nebo dvaceti delegáty. 

Větší podporu však při sjezdovém hlaso-
vání získala radikálnější varianta druhá. Podle 
té se delegátem stává automaticky předseda 
OS ČLK, který zastupuje prvních 200 členů 
a další delegáti pak vždy za každých dalších 
započatých 200 členů. 

Přiznám se, že já osobně jsem podporo-
val variantu, jež zvýhodňovala malá okresní 
sdružení, ve kterých bývá podle mých zku-
šeností zájem o komoru mezi lékaři větší. 
Velké okresy však mají více delegátů, a tedy 
i větší hlasovací sílu, a této výhody se odmítají 
vzdát. Chybělo asi trochu velkorysosti. Svůj  
úkol však sjezd splnil. Počet delegátů se sníží 
z 429 dokonce na 332, a Česká lékařská ko-
mora tak ušetří peníze.

Vážené kolegyně a kolegové,
přijměte, prosím, mé poděkování za práci, 

kterou děláte pro naše pacienty a české zdra-
votnictví, jehož kvalita je mnohem lepší, než si 
většina našich spoluobčanů myslí. Zároveň mi 
dovolte, abych vám popřál klidné Vánoce a do 
nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti, a to nejenom pro vás, ale též pro všechny 
lidi, na kterých vám záleží a které máte rádi.

S kolegiálním pozdravem
Milan Kubek
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Sjezd ČLK kritizoval vládu,  
že nejvíc šetří na zdravotnictví
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XXXVI. SJEZD ČLK

V celkem poklidné atmosféře proběhlo 12. a 13. listopadu v Brně jednání XXXVI. sjezdu České lékařské 
komory. Jediné vzrušení přinesla diskuse s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem, který přijal pozvání 
a v odpoledním čase prvního jednacího dne strávil mezi delegáty sjezdu téměř dvě hodiny. Debata, místy ostrá, 
probíhala převážně mezi ním a prezidentem ČLK Milanem Kubkem, ale přidali se i další diskutující z pléna.

Vedení komory, která sdružuje víc 
než 58 tisíc lékařů, nesouhlasí s návrhem 
úhradové vyhlášky, která by měla příští rok 
podle Ministerstva zdravotnictví zaručit 
zdravotnickým zařízením meziroční ná-
růst úhrad od pojišťoven o osm procent. 
ČLK požadovala růst úhrad o 13 procent. 
„Osm procent nepokrývá ani současnou 
inflaci,“ řekl Kubek. Navíc, jak se ve své 
prezentaci snažila ministrovi Válkovi mar-
ně vysvětlit komorová expertka na úhrady 
dr. Dagmar Záleská, vyhláška nárůst úhrad 
o deklarovaných osm procent lékařům vů-
bec nezaručuje.

Na rozdíl od ostatních podnikatelských 
subjektů nemohou poskytovatelé zdravotních 
služeb promítnout zvýšení nákladů do ceny 
služeb, neboť úhrady od pojišťoven určuje 
svojí vyhláškou ministerstvo. ČLK varuje 
nejen před rizikem ekonomické a personál-
ní destabilizace zdravotnických zařízení, 
ale především před zhoršením dostupnosti 
a kvality zdravotní péče. Kubek upozornil, 
že to byli právě zdravotníci, kdo během epi-
demie covidu-19 udržoval v chodu společnost 
i ekonomiku. To, že vláda odsoudila právě 
zdravotnictví do pozice resortu, kde hodlá 
nejvíce šetřit, považuje komora za ostudu 

a s ohledem na bezpečnostní situaci také za 
závažnou politickou chybu.

„Mě velmi mrzí arogantní postoj Mini-
sterstva zdravotnictví, které nám na naše 
připomínky ani neodpovědělo,“ řekl Kubek. 
„Ne, že je neakceptovalo, ale to se stalo po-
prvé, že úředníci Ministerstva zdravotnictví 
vůbec neodpověděli!“

Kubek požádal o setkání i premiéra Petra 
Fialu s argumentem, že úhrady musejí po-
krývat aspoň inflaci a že při růstu cen ne-
jen energií budou mít zdravotnická zařízení 
značný problém. „Odpovědí mi byl slušný, byť 
poměrně asertivní dopis, že navýšení úhrad 
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o osm procent je maximum možného,“ uvedl 
Kubek. Podle odpovědi pomůže zdravotní-
kům zastropování cen energií nebo to, že 
vydělali na zrušení superhrubé mzdy. „Na 
tom vydělal každý, akorát státní rozpočet 
na to ‚chcípne‘,“ prohlásil prezident komory.

Kubek označil chování Ministerstva 
zdravotnictví za arogantní. „Komunikace 
s předchozím ministrem byla špatná, za vás 
se nezlepšila,“ obrátil se na ministra Vál-
ka. Ten jen pokrčil rameny. Pak zareagoval: 
„Nevzpomínám si, že kdykoliv jste požádal 
o schůzku, že bych odmítl. A veřejně slibuji, 
že kdykoliv požádáte sekretariát ministra 
zdravotnictví o schůzku, vždycky vám a Čes-
ké lékařské komoře vyjdu vstříc a vždy si 
najdu čas, abychom tu schůzku absolvovali. 

Jsou věci, kde se neshodneme, a to je pocho-
pitelné. Jsou věci, kde se shodneme, a vždy 
se budu snažit, abychom tu shodu našli.“ 
Ministr nicméně připustil, že komunikace 
ministerstva s komorou se musí zlepšit.

Kubek si postěžoval, že ačkoliv vždy v mi-
nulosti byl prezident komory členem Rady 
poskytovatelů, poradního orgánu ministra, 
v poslední době tomu tak není. První, kdo 
ho vyřadil, byl ministr Vojtěch, současný 
ministr v tom pokračuje. V reakci na to Vá-
lek uvedl: „Já bych taky chtěl být ledaskde… 
V Radě poskytovatelů jsou lékaři praktici, 
rovněž členové komory.“ Nicméně sjezd ve 
svém usnesení žádá ministra zdravotnictví, 
aby bez zbytečného odkladu jmenoval pre-
zidenta ČLK členem Rady poskytovatelů.

Viceprezident ČLK Zdeněk Mrozek upo-
zornil na to, že proti vůli komory ordinují 
zahraniční lékaři bez aprobační zkoušky, 
což pro pacienty představuje určitá rizika. 
Komora nesouhlasí s návrhy Ministerstva 
zdravotnictví, umožňujícími obcházení pra-
videl pro přístup lékařů z Ukrajiny a dalších 
tzv. třetích zemí na pracovní trh v rámci 
EU. Varuje, že jako lékař by neměl v Česku 
pracovat cizinec, který se nedomluví česky 
s pacienty nebo se svými spolupracovníky, 
ani lékař vystudovaný mimo EU bez složení 
české aprobační zkoušky, která ověří jeho 
znalosti. 

ČLK nezapíše do svého registru nikoho, 
kdo nesplňuje zákonem dané podmínky. Mi-
nistr Válek tvrdil, že stážisté ze zemí mimo 
Schengenský prostor nechtějí v Česku zů-
stat, ale pouze se poučit. „Ukrajinský mini-
str chce, aby se po stáži vrátili domů,“ řekl. 
Tomu oponoval Kubek: „Podle našich zku-
šeností tady chce většina Ukrajinců zůstat. 
Česká lékařská komora vytvořila koncepci, 
jak je na to připravit: jazykový kurz, školení, 
aprobační zkoušky.“

Komora informuje pacienty o možnosti 
zkontrolovat si v případě pochybností ve ve-
řejném seznamu lékařů vedeném komorou, 
který je dostupný na internetu, zda daný 
pracovník je členem ČLK, a má tedy právo 
na území ČR poskytovat lékařské služby.

Ministr Válek strávil s delegáty sjezdu 
necelé dvě hodiny, pak se omluvil kvůli své-
mu dalšímu programu. Překvapením bylo, 
že potom v předsálí ještě dlouho hovořil 
s novináři…

Komora požaduje, aby Ministerstvo 
zdravotnictví ve spolupráci s ní připravilo 
a  předložilo návrhy legislativních změn, 
které umožní komoře provádět kontroly 
personálního vybavení poskytovatelů zdra-
votních služeb. Takové nezávislé a odborné 
kontroly přispějí ke zvýšení bezpečnosti 
a kvality lékařské péče.

Lékaři jsou pochopitelně nespokojeni 
i se snížením plateb za státní pojištěnce ve 
druhém pololetí roku 2022. Podle ČLK úhra-
dy od pojišťoven nebudou poskytovatelům 
zdravotních služeb kompenzovat inflací 
způsobené zvýšení nákladů, a dojde tudíž 
ke snížení dostupnosti zdravotní péče pro 
pacienty.

Na sjezdu byla opakovaně řeč také o ne-
dostatku lékařů a systematickém porušování 
zákoníku práce, k němuž dochází v nemoc-
nicích nadměrnou přesčasovou prací, kte-
rá ohrožuje bezpečnost pacientů obdobně 
jako nelegální práce cizinců bez aprobačních 
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zkoušek. Podle kritiků Ministerstvo zdravot-
nictví i Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR svojí nečinností tyto nezákonné praktiky 
podporují.

ČLK nesouhlasí s tím, aby se část oč-
kování proti covidu a  chřipce přemístila 
do lékáren a ke stomatologům, neboť by se 
tím snížila kvalita péče a zhoršila bezpeč-
nost očkování. „Problém není v nedostatku 
očkovacích míst, ale v malém zájmu české 
populace o očkování,“ řekl Kubek. 

Sjezd schválil návrh představenstva 
na zvýšení členských příspěvků od 1. led-
na 2023 o 500 korun v kategorii soukromí 
a vedoucí lékaři a v kategorii zaměstnanci 
a ostatní lékaři. Zároveň souhlasí se zvýše-

ním platby za pozdní vstup z 10 tisíc korun na  
20 tisíc korun. Zvýhodněné příspěvky pro 
nepracující důchodce a mladé lékaře zů-
stávají beze změny a ani pravidla pro odvod 
části příspěvků do centra ČLK se nezmění.

ČLK také zákonodárcům navrhuje, aby 
se zvýšil poplatek za pohotovost. Současných 
90 korun podle komory neplní svoji regu-
lační funkci a nepřispívá ke snižování pře-
tíženosti lékařských pohotovostních služeb.

Brněnský sjezd se sešel kvůli pandemii 
až po roce a půl od posledního pražského 
sjezdu, na němž byl Milan Kubek znovu zvo-
len prezidentem komory. Vzhledem k tomu, 
že roste počet členů ČLK, se tedy zvyšuje 
i počet delegátů, což komplikuje organizaci 

a zvyšuje náklady na pořádání sjezdu. Na-
víc významná část oprávněných delegátů 
se sjezdů tradičně neúčastnila. Proto byl 
nynějším sjezdem schválen návrh na snížení 
počtu delegátů. Prezident Kubek osobně 
podporoval variantu, která mírně zvýhod-
ňovala malá okresní sdružení, v nichž bývá 
zájem o komoru mezi lékaři větší. Nakonec 
zvítězila varianta druhá, která znamená, že 
delegátem se stává automaticky předseda 
OS ČLK, který zastupuje prvních 200 členů, 
a další delegáti pak vždy za každých dalších 
započatých 200 členů. Velké okresy mají 
více delegátů a podle Kubka se této výhody 
odmítají vzdát.

(red)

Představenstvo ČLK: Jan Mečl, Petr Němeček, Pavel Kubíček, Karel Šťastný, Karel Dvorník, Jan Přáda, Zdeněk Monhart, Petr Jehlička,  
Josef Trnka, David Doležal (zleva vzadu); Zdeněk Mrozek, Eva Dostalíková, Marcela Henčlová, Milan Kubek, Miroslava Aszalayová,  
Alena Dernerová, Pavel Lindovský (zleva vpředu). Na snímku chybí Svatopluk Dobeš, Ota Mach a Martin Sedláček.

Doplňující volby členů Revizní komise ČLK Prezident SLK Pavol Oravec v diskusi s právníky ČLK
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Redukce počtu 
delegátů sjezdu
XXXVI. sjezd delegátů přijal novelu 
stavovského předpisu č. 2 – volební 
řád, která redukuje počet delegátů 
následujícího a dalšího sjezdu. 
Aktuálně platné znění předmětného 
ustanovení uvádíme níže. Kompletní 
Volební řád ČLK je dostupný na webu 
České lékařské komory: Pro lékaře / 
Legislativa ČLK / Stavovské předpisy 
ČLK – Česká lékařská komora  
(lkcr.cz).

§ 3
(1) Okresní (obvodní) shromáždění členů 

(dále jen „okresní shromáždění“) volí: 
a) představenstvo okresního sdružení v po-

čtu 6–10 členů, dále je členem představenstva 
předseda okresního sdružení, 

b) předsedu okresního sdružení, kte-
rý zvolením do funkce předsedy okresního 
sdružení je současně zvolen členem před-
stavenstva okresního sdružení a delegátem 
sjezdu, 

c) další zástupce na sjezd delegátů v ta-
kovém počtu, aby jeden delegát připadal na 
každých započatých 200 členů okresního 
sdružení, přičemž za prvních 200 členů  
je volen delegátem předseda okresního  
sdružení a za každých dalších započatých 
200 členů je volen další delegát, 

d) čestnou radu okresního sdružení v počtu 
5 členů, 

e) revizní komisi okresního sdružení v po-
čtu 3–5 členů, 

f ) pracovní předsednictvo okresního shro-
máždění v počtu 5–11 členů; členem pracovní-
ho předsednictva okresního shromáždění je 
vždy předseda okresního sdružení, 

g) návrhovou komisi okresního shromáž-
dění v počtu 3–5 členů, 

h) volební komisi okresního shromáždění 
v počtu nejméně 3 členů, 

i) mandátovou komisi okresního shromáž-
dění v počtu nejméně 3 členů.

V rámci této novelizace došlo v registru 
členů ČLK k přepočtu delegátů, přičemž je 
zřejmé, že redukci delegátů se okresní sdružení 
nevyhnou. Sjezd diskutoval o možnostech re-
dukce počtu delegátů, avšak nestanovil žádný 
závazný postup. V úvahu přichází například 
redukce dle počtu dosažených hlasů, přičemž 

Účast delegátů  
na sjezdech

Praha 2018 Brno 2019 Praha 2021
nárok účast nárok účast nárok účast

Benešov 3 1 3 3 3 3

Beroun 3 2 3 3 3 3

Blansko 3 3 3 2 3 2

Brno-město 31 19 32 24 32 21

Brno-venkov 3 3 3 2 3 2

Bruntál 3 3 3 2 3 2

Břeclav 3 3 3 3 3 3

Česká Lípa 3 3 3 3 3 3

Č. Budějovice 8 6 9 7 9 3

Český Krumlov 2 2 2 1 2 2

Děčín 3 3 3 3 3 3

Domažlice 2 2 2 2 1 1

Frýdek-Místek 7 5 7 4 7 2

Havlíčkův Brod 4 2 4 3 4 2

Hodonín 4 4 4 4 4 4

Hradec Králové 12 11 12 11 12 9

Cheb 3 3 3 3 3 3

Chomutov 3 3 3 2 3 3

Chrudim 3 3 3 3 3 1

Jablonec n. Nisou 3 3 3 3 3 3

Jeseník 1 1 1 1 1 1

Jičín 3 2 3 2 3 3

Jihlava 4 4 4 4 4 4

Jindřichův Hradec 3 3 3 3 3 3

Karlovy Vary 5 5 5 5 5 5

Karviná 6 6 6 6 6 5

Kladno 5 5 5 4 5 5

Klatovy 3 3 3 2 3 3

Kolín 4 3 4 2 4 3

Kroměříž 4 3 3 3 4 3

Kutná Hora 2 2 2 0 2 1

Liberec 6 6 6 5 6 4

Litoměřice 3 3 4 2 3 2

Louny 2 2 2 2 2 2

Mělník 3 1 3 1 3 2

Mladá Boleslav 4 3 4 3 4 4

Most 3 3 3 3 3 2

Náchod 3 3 3 3 3 3

Nový Jičín 4 2 4 4 4 3

Nymburk 2 2 3 1 3 2

Olomouc 14 12 15 13 15 8

Opava 5 5 5 5 5 5

Ostrava 15 13 15 13 15 12

Pardubice 6 5 6 5 6 6

Pelhřimov 2 1 2 2 2 1

Písek 3 3 3 3 3 2

Plzeň-jih 2 2 2 2 2 2

Plzeň-město 15 13 15 11 15 13

Plzeň-sever 1 1 1 0 1 0

Praha 1 5 5 5 5 5 3

Praha 2 14 13 15 12 15 10

Praha 3 2 2 2 2 2 2

Praha 4 17 13 17 11 17 12

Praha 5 20 19 20 20 21 21

Praha 6 8 7 8 8 8 4

Praha 7 2 2 2 2 2 2

Praha 8 8 8 8 8 8 8

Praha 9 4 4 4 4 4 4

Praha 10 10 9 10 10 10 7

Praha-východ 2 1 2 2 2 1

Praha-západ 2 2 2 2 2 1

Prachatice 2 2 2 0 2 2

Prostějov 3 1 3 3 3 3

Brno 2022
nárok účast

3 2

3 2

3 2

33 25

3 2

3 3

3 3

3 3

9 5

2 0

3 3

2 0

7 5

4 4

4 4

12 10

3 2

3 2

3 3

3 3

1 1

3 3

4 4

3 3

5 4

6 6

5 4

3 3

4 3

4 2

2 1

6 5

4 3

2 2

3 2

4 4

3 3

3 2

4 3

3 3

16 13

5 5

16 13

6 6

2 2

3 3

2 1

16 9

1 0

5 5

15 15

2 2

17 14

22 19

8 5

2 1

9 8

4 4

10 9

3 2

2 2

2 2

3 2

počet delegátů 2023  
po novele SP č. 2

3

2

3

25

3

2

3

2

7

1

2

1

6

3

3

9

2

3

2

2

1

2

3

2

4

5

4

2

3

3

2

5

3

2

2

3

3

2

3

2

12

4

12

5

2

2

2

12

1

4

11

2

13

16

6

1

7

3

8

2

1

1

3
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delegáti s nejnižším počtem hlasů zůstávají 
automaticky náhradníky do konce funkčního 
období. Další možností, která však předpoklá-
dá souhlas všech stávajících delegátů, kteří by 
se svých mandátů dobrovolně vzdali, je uspo-
řádání nových voleb na nejbližším okresním 
shromáždění. Výše uvedené možnosti mají 
toliko doporučující charakter a samozřejmě je 
plně v kompetenci každého okresního sdružení 
zvolit si individuální postup pro korekci svých 
delegátů. Pro úplnost uvádíme, že obdobnými 
způsoby bylo postupováno i v minulosti, kdy již 
k podobné redukci došlo.

Doporučujeme provést korekci v  rámci 
nadcházejících okresních shromáždění, aby 
každé okresní sdružení mělo nejpozději během 
prázdnin 2023 tuto problematiku vyřešenou 
a v registru členů zaznamenán adekvátní počet 
delegátů.

Tato informace byla zaslána předsedům OS 
ČLK i jejich sekretariátům.

Mgr. Daniel Valášek, MBA

ředitel kanceláře ČLK 

Přerov 4 4 4 4 4 3

Příbram 4 4 4 2 4 2

Rakovník 1 1 1 0 1 1

Rokycany 2 2 2 1 2 2

Rychnov n. K. 2 2 2 2 2 2

Semily 3 3 3 3 3 2

Sokolov 2 2 2 2 2 2

Strakonice 2 2 2 2 2 1

Svitavy 3 3 3 3 3 2

Šumperk 3 3 3 2 3 1

Tábor 3 3 4 3 4 3

Tachov 1 1 1 1 1 0

Teplice 3 3 3 2 3 1

Trutnov 3 3 3 3 3 2

Třebíč 3 3 3 3 3 3

Uherské Hradiště 4 4 4 3 4 4

Ústí nad Labem 6 6 6 5 6 5

Ústí nad Orlicí 3 3 3 3 3 2

Vsetín 4 4 4 3 4 3

Vyškov 3 3 3 3 3 3

Zlín 7 6 7 6 7 6

Znojmo 3 3 4 3 4 4

Žďár n. S. 3 3 3 3 3 2

CELKEM 410 360 417 349 417 320
účast v % 87,80% 83,70% 76,70%

4 4

4 3

1 0

2 2

2 2

3 3

2 2

2 2

3 3

3 2

4 4

1 1

3 0

3 2

3 3

4 4

7 4

4 4

4 4

3 3

8 4

4 2

3 3

429 347
80,90%

3

3

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

2

3

3

5

3

3

2

6

3

3
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Inzerce
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Zasedání Revizní komise ČLK se v roce 2022 konalo devětkrát, z toho čtyřikrát v kanceláři v Praze, 
třikrát v kanceláři v Olomouci, jednou v Brně a jednou proběhlo distančním způsobem per rollam.

Zpráva Revizní komise ČLK

Stížnostní agenda
Počet stížností se v posledních letech pod-

statněji nemění.
Za rok 2022 (k 1. 10.) bylo registrováno 891, 

respektive 1164 stížností (jednotlivých zázna-
mů), z toho bylo 799 postoupeno k řešení okres-
ním disciplinárním orgánům, pověření členové 
RK ČLK odmítli 309 stížností (cca 27 procent).

Proti odmítnutí stížnosti pověřeným členem 
RK podali stěžovatelé v 55 případech námitku, 
z toho 43 námitky byly zamítnuty, 12 stížností 
bylo po upřesnění v námitce přijato a předáno 
k řešení do RK OS ČLK.

Pro častější změny pracoviště lékaře či jeho 
působení na více pracovištích se zvyšují problé-

my s přidělováním kauz na příslušná OS ČLK. 
Revizní komise přiděluje stížnosti do okresu po-
dle místa registrace lékaře v době, kdy se údajný 
skutek měl stát. Je možnost zažádat o delegaci 
kauzy (z důvodu vhodnosti či podjatosti). V roce 
2022 bylo zažádáno o delegaci kauzy ve 34 pří-
padech, z toho ve 28 případech bylo vyhověno.

Členové RK ČLK se účastní jednání 
nezávislých odborných komisí (NOK). V roce 
2022 bylo projednáno šest případů, tři byly 
zhodnoceny jako postup non lege artis a byly 
podnětem k zahájení šetření na půdě ČLK.

Ke zprávě RK ČLK pro delegáty sjezdu byl 
přiložen seznam s počtem stížností v jednotli-
vých OS za roky 2020 až 2022 (k 30. 10. 2022).

Opětovně upozorňujeme na povinné členství 
lékaře v ČLK – bez členství v ČLK nesmí lékař 
na území ČR léčit.

Cizinci ze zemí mimo EU nemohou bez slo-
žení aprobační zkoušky pracovat bez trvalého 
dozoru, jsou na úrovni medika. Současně nejsou 
oprávněni používat titul MUDr.

Kontrolní činnost
Kontrola ekonomiky a hospodaření ČLK 

probíhala průběžně v součinnosti s ekonomic-
kým oddělením ČLK v Olomouci, vedení doku-
mentace je administrativně v pořádku, všechny 
uzavřené smlouvy mají řádně vedené doložky 
z právního oddělení a daňového poradce.

Velkou pozornost věnuje RK ČLK výběru 
členských příspěvků včetně dlužných částek 
za předchozí roky. Příspěvky mají být zaplace-
ny do 1. 3. běžného roku! K 1. 10. 2022 nebyly 

členské příspěvky za rok 2022 vybrány ve výši  
6 938 763 Kč.  Za léta 2019–2021 ve výši  
2 016 356 Kč.

Revizní komise ČLK tak jako v předchozích 
letech přiložila ke zprávě RK přehled hospoda-
ření jednotlivých OS ČLK s vyčíslením nákladů 
za jednotlivé položky a s přepočtem na jednoho 
člena za účelem porovnání efektivity hospoda-
ření jednotlivých OS.

Na  XXXVI. sjezdu ČLK v  Brně byli  
zvoleni dva členové RK ČLK, a  to  prim.  
MUDr. Dalibor Hudec z Opavy a MUDr. Li-
bor Vašina z Prahy. Současně byli zvoleni  
dva náhradníci (MUDr. Šárka Drinková 
a MUDr. Tomáš Ninger). 

Poděkování
RK ČLK děkuje MUDr. Tomáši Merhautovi 

za jeho dlouholetou činnost jako řediteli kance-
láře RK ČLK.

RK ČLK také děkuje všem RK OS ČLK, se-
kretariátu RK ČLK v Praze a ekonomickému 
oddělení ČLK v Olomouci.

Revizní komise ČLK pracovala 
v roce 2022 ve složení

Členové zvolení za Čechy: MUDr. Jana 
Vedralová (předsedkyně), MUDr. Hana Čejková, 
MUDr. Zdeněk Rybář, MUDr. Tomáš Sýkora.

Členové zvolení za Moravu:
prim. MUDr. Mgr. Ivana Kohnová (místo-
předsedkyně),  MUDr. Renata Gaillyová, 
Ph.D., MUDr. Ivo Janáček.

MUDr. Jana Vedralová, předsedkyně RK ČLK
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Zpráva Čestné rady ČLK
Zpráva za období 11/2020–10/2021

V období od listopadu 2020 do října 2021 
jednala Čestná rada ČLK na devíti řádných 
zasedáních, sedmi dvoudenních a  dvou 
jednodenních. Zasedání se konala pravidel-
ně každý měsíc (kromě listopadu, března 
a srpna). Šestkrát byla zasedání v kanceláři 
ČLK v Praze, třikrát v Olomouci. Pravidelný 
mezikrajský seminář pro členy revizních ko-
misí a čestných rad OS ČLK se v uvedeném 
období nekonal. Pasování Rytířky českého 
lékařského stavu proběhlo 18. 3. 2021. Kro-
mě svých pravidelných zasedání se členo-
vé čestné rady ČLK zúčastnili XXXV. řád- 
ného sjezdu ČLK (19. 6. 2021) v  Praze. 
Na svých devíti zasedáních řešila Čest-
ná rada ČLK celkem 265 kauz (věcí, pří-
padů); 258 kauz bylo projednáno v  reži-
mu pléna, sedm kauz bylo řešeno jako 
disciplinární řízení před Čestnou radou 
ČLK, dřívější senátní řízení. Nově přija-
tých kauz bylo 249 (239 námitek, šest od-
volání a  čtyři kauzy předané z  OS ČLK). 
Při projednávání 258 kauz (nových i z předcho-
zího období) bylo ve 169 (66 procent) kauzách 
rozhodnutí disciplinárních orgánů OS 
ČLK potvrzeno a pouze v 64 (25 procent) 
případech bylo rozhodnutí disciplinár-
ních orgánů OS ČLK zrušeno a věc vrácena 
k novému projednání. V jedné kauze bylo 
řízení delegováno na jiné OS ČLK. V osmi 
kauzách bylo řízení o  stížnosti zastave-
no, neboť námitka byla podána opožděně, 
vzata zpět nebo podána neoprávněnou 
osobou. V jedné kauze byl vyslechnut člen obo-
rové komise Vědecké rady ČLK v přítomnosti 
disciplinárně obviněného lékaře, v jedné kau-
ze byl předvolán obviněný lékař k podání 
vysvětlení, v pěti případech byla vyžádána 
zdravotnická dokumentace. V rámci dvou 
odvolacích řízení ve druhém stupni ČR ČLK 
potvrdila rozhodnutí ČR OS ČLK.

V první instanci řešila Čestná rada ČLK 
pět kauz. Ve třech případech bylo řízení za-
staveno, dvakrát bylo řízení odročeno.

Byly projednány tři žádosti o zahlazení 
disciplinárního opatření. Dvě byly kladně 
posouzeny, v jednom případě nebylo zahla-
zení třeba, protože lékař byl sice vinen, ale 
disciplinární opatření nebylo uloženo, pro-
tože projednání splnilo svůj účel. Institut 
disciplinárního opatření pro nečinnost nebyl 
uplatněn. Místo udělování pokut jsme dali 

přednost osobnímu jednání s členy okresních 
disciplinárních orgánů a možnosti právní 
i odborné pomoci při řešení kauzy. Při po-
rovnání s předchozím obdobím je patrné, 
že počet projednávaných kauz poklesl o 18 
(265/283). Námitek bylo o pět více, disci-
plinárních řízení před Čestnou radou ČLK 
naopak o čtyři méně (7/11). Počet zrušovacích 
rozhodnutí okresních disciplinárních orgá-
nů tvoří pouze čtvrtinu všech rozhodnutí 
okresních disciplinárních orgánů stejně jako 
v uplynulém období a je velmi dobrým výsled-
kem disciplinární činnosti na okresní úrovni.

Zpráva za období 11/2021–10/2022
V období od listopadu 2021 do října 2022 

jednala Čestná rada ČLK na deseti řádných 
zasedáních, sedmi dvoudenních a třech jedno-
denních. Zasedání se konala pravidelně každý 
měsíc (kromě prosince 2021 a  srpna 
2022). Sedmkrát byla zasedání v  kan-
celáři ČLK v  Praze, třikrát v  Olomou-
ci. Pravidelný mezikrajský seminář pro 
členy revizních komisí a  čestných rad 
OS ČLK se v uvedeném období pro covidová 
omezení nekonal. Pasování Rytíře českého 
lékařského stavu proběhlo 17. 3. 2022.

Na svých deseti zasedáních řešila čestná 
rada ČLK celkem 204 kauz (věcí, případů); 
195 kauz bylo projednáno v režimu pléna, de-
vět kauz bylo řešeno jako disciplinární řízení 
před Čestnou radou ČLK, dřívější senátní ří-
zení. Nově bylo přijato 192 kauz (183 námitek, 
pět odvolání a čtyři kauzy předané z OS ČLK). 
Při projednávání 195 kauz v režimu pléna 
bylo ve 124 (64 procent) kauzách rozhodnutí 
disciplinárních orgánů OS ČLK potvrzeno. 
V 51 (26 procent) případech bylo rozhodnutí 
disciplinárních orgánů OS ČLK zrušeno a věc 
vrácena k novému projednání. Ve třech kau-
zách bylo řízení delegováno na jiné OS ČLK, 
v jedné kauze bylo řízení převedeno před ČR 
ČLK. Ve čtyřech kauzách bylo řízení o stíž-
nosti zastaveno, neboť námitka byla podána 
opožděně, vzata zpět nebo podána neopráv-
něnou osobou. V jedné kauze byl vyslechnut 
člen oborové komise Vědecké rady ČLK v pří-
tomnosti disciplinárně obviněného lékaře, ve 
třech případech byla vyžádána zdravotnická 
dokumentace. V rámci dvou odvolacích řízení 
ve druhém stupni ČR ČLK jednou rozhodnutí 
ČR OS ČLK zrušila a konstatovala nevinu 
lékaře. V jednom případě jednání odročila.

V první instanci řešila ČR ČLK sedm kauz. 
V jednom případě byla obviněnému lékaři 
udělena pokuta, v jednom případě nepod-
míněné vyloučení z ČLK, ve dvou případech 
byl lékař uznán vinným, ale bylo upuštěno 
od disciplinárního opatření. V jednom pří-
padě byl obviněný lékař shledán nevinným, 
v jednom případě bylo disciplinární řízení 
zastaveno a jednou bylo jednání odročeno. 
Byla projednána jedna žádost o zahlazení 
disciplinárního opatření, která byla kladně 
posouzena, institut disciplinárního opatření 
pro nečinnost nebyl uplatněn. Místo udě-
lování pokut jsme dali přednost osobnímu 
jednání se členy okresních disciplinárních 
orgánů a možnosti právní i odborné pomoci 
při řešení kauzy.

Při porovnání s předchozím obdobím je 
patrné, že počet projednávaných kauz pokle-
sl o 61 (204/265). Námitek bylo o 56 méně, 
disciplinárních řízení před ČR ČLK naopak 
o dvě více (9/7). Počet zrušovacích rozhod-
nutí okresních disciplinárních orgánů tvořil 
pouze čtvrtinu všech rozhodnutí okresních 
disciplinárních orgánů stejně jako v uply-
nulém období a je velmi dobrým výsledkem 
disciplinární činnosti na okresní úrovni…

Čestná rada ČLK děkuje všem spolupra-
covníkům z okresních i centrálních orgánů 
ČLK, jakož i právní kanceláři a administra-
tivním složkám, za dobrou a profesionální 
spolupráci v nelehkém období, které postihlo 
nejen naši stavovskou organizaci, ale i celou 
společnost.

Složení Čestné rady ČLK:
Předseda: prof. MUDr. Richard Šká-

ba, CSc., místopředseda: MUDr. František  
Liška. Členové: MUDr. Michal Bambas,  
MUDr. Lenka Doležalová, MUDr. Jiří Dostál, 
MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Václav Ma-
záč, MUDr. Bohumil Tureček, MUDr. Lenka 
Ťoukálková. Kancelář čestné rady ČLK sídlí 
v Praze 9, Drahobejlova 1019/27, PSČ 190 00. 
E-mail: cestnarada@clkcr.cz. Ředitel kance-
láře: MUDr. Tomáš Merhaut. Odborný a vě-
decký pracovník: JUDr. Helena Krejčíková, 
Ph.D. Sekretářky: Ilona Pokorná, Pavla Hlouš-
ková, Kristýna Axmannová / Eva Zdvíhalová. 
Čestná rada a revizní komise mají společnou 
kancelář a sekretářky.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 

předseda čestné rady ČLK

XXXVI. SJEZD ČLK

mailto:cestnarada@clkcr.cz
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Jednání Vědecké rady ČLK se v uplynulém období konalo devětkrát.

Zpráva Vědecké rady ČLK

* Stanoviska VR ČLK schválená 
na zasedání představenstva 
ČLK 23. 7. 2021  

„Doporučení k řízení motorového vozidla 
při terapii léčebným konopím“
9. 10. 2021

„Stanovisko Vědecké rady ČLK k léka-
řům, kteří zpochybňují přínos vakcinace 
proti covidu-19“

„Stanovisko Vědecké rady ČLK k existenci 
soudně znaleckého odvětví – Hodnocení míry 
bolesti a funkčních schopností při újmách 
na zdraví“

„Vědecká rada ČLK požaduje povinné 
očkování proti viru nemoci covid-19 pro 
zdravotníky a pracovníky sociálních služeb“

„Představenstvo ČLK v souladu s dopo-
ručením Vědecké rady ČLK prohlašuje, že 
na základě dostupných odborných údajů je 
zřejmé, že nejúčinnějším opatřením proti 
šíření infekce covidu-19 je očkování. Z toho 
důvodu představenstvo ČLK požaduje, aby 
přinejmenším pro všechny zdravotníky 
a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou 
v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo 
očkování povinné.

„Nepřiměřené požadavky rodičů při hos-
pitalizaci jejich dětí“
20. 11. 2021

„Společné stanovisko ČLS JEP a Vědec-
ké rady ČLK ke strategii adaptace České 
republiky na epidemii onemocnění covid-19“
23. 6. 2022

„Stanovisko Vědecké rady ČLK k funk- 
čním kurzům“

* Přezkoušení žadatelů 
o primářskou licenci

Dermatovenerologie (1x prospěl)
Ortopedie (3x prospěl)

Chirurgie (2x prospěl)
Lékařská mikrobiologie (1x prospěl)
Vnitřní lékařství (1x prospěl, 1x nepro-

spěl)
Radiologie a  zobrazovací metody  

(2x prospěl)
Radiační onkologie (1x prospěl)
Anestezie a  intenzivní medicína  

(1x prospěl)
Pediatrie (2x prospěl)

* Odborné posudky VR ČLK
Za rok 2021 (od poloviny roku) bylo vy-

pracováno 25 posudků
Za rok 2022 (do října) bylo vypracováno 

33 posudků

* Funkční licence ČLK
Za rok 2021 (od poloviny roku) bylo vy-

dáno 55 funkčních licencí
Za rok 2022 (do října) bylo vydáno  

146 funkčních licencí

* Akreditace školicích pracovišť
5 žádostí

* Licence školitele
21 žádostí

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. 

viceprezident a předseda Vědecké rady ČLK

XXXVI. SJEZD ČLK

Členové Čestné rady ČLK Bohumil Tureček, Jiří Dostál, Václav Mazáč a Ladislav Douda (zleva)
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V souladu se stavovskými předpisy se etická komise sešla osobně dvakrát, a to 5. 5. 2022 a 20. 10. 
2022. V mezidobí pracovali členové pomocí internetové komunikace. V běžné agendě bylo přijato  
16 podnětů jak ze strany lékařů, tak ze strany veřejnosti, z toho 11 stížností bylo řešeno ve spolupráci 
s revizní komisí, dvě ve spolupráci s právním oddělením a dvě byly podány EK na vědomí, jedna ještě 
není ukončena a bude konzultována s právním oddělením.

Zpráva Etické komise ČLK

Je třeba upozornit, že dle stavovských před-
pisů je EK ČLK poradní sbor orgánů ČLK, nemá 
tedy vyšetřovací ani disciplinární pravomoci 
a není sama oprávněna stížnosti řešit, jak se ně-
kteří stěžovatelé mylně domnívají.

Na podnět prezidenta ČLK vypracovala EK 
ČLK stanovisko EK ČLK k informování veřejnos-
ti o problematice týkající se medicínských témat: 

„Lékaři jsou veřejností bráni jako významná 
odborná autorita. Tuto autoritu lékařského stavu 
i pacienty mohou velmi poškodit vyjádření nere-
spektující pravidla medicíny založené na důka-

zech a ověřitelných faktech. Lékařské informace 
podávané občanům mají respektovat všeobecně 
uznávaný vědecký konsenzus a musejí se striktně 
opírat o ověřitelná data a studie. Občané mají 
právo tyto informace a jejich ověření žádat. Pokud 
jsou na veřejnosti prezentovány hypotézy nebo 
neověřené výsledky vědeckých bádání, výzkumů 
nebo studií, musejí být takto také uváděny.“

Shodli jsme se také nad textem MUDr. Zdeňka 
Kalvacha, člena EK ČLK, shrnujícím etické aspe- 
kty doby covidové „Úvaha mezi vlnami (epidemií)“ 
a doporučili jeho uveřejnění v časopise Tempus 
medicorum. Text je možné nalézt v červnovém 
čísle na str. 24 a 25.

EK ČLK se seznámila s dokumentem „Zrani-
telnost a odolnost v krizi!“ Jde o precizně, z mnoha 
úhlů pohledu zpracovaný dokument Etické rady 
vlády Spolkové republiky Německa. Pro naše po-
užití vypracovala paní docentka Drábková z ob-
jemného německého textu přehlednou rešerši 
v češtině. Nicméně i tak se jedná o obsáhlý text, 
který by se do časopisu jednoduše nevešel. EK 
dává ke zvážení, zda by tato rešerše i s odkazem na 
původní text mohla být dosažitelná na webových 
stránkách komory.

EK ČLK se vzhledem k událostem posled-
ních dvou let shodla na tom, že je důležité mít 

vždy na zřeteli, že pro lékaře je závazné za všech 
okolností, a to i mimořádných, dodržovat Etický 
kodex ČLK a ctít lékařský slib, přijatý Světovou 
zdravotnickou asociací a ratifikovaný sjezdem 
ČLK, který je jeho preambulí.

Stejně důležité je zdůraznit, aby se lékaři vždy 
drželi medicíny založené na důkazech, aby dbali 
na své vzdělání a v hektických dobách se nene-
chávali ovlivňovat nepravdivými či zavádějícími 
informacemi a zachovali si kritické myšlení, pro-
tože, jak jsme mohli vidět v poslední dynamicky 
se měnící době, nové vědecké informace a nové 
skutečnosti mění evidenci nebývalým tempem. 
Stručně řečeno je třeba se kontinuálně vzdělávat, 
vzájemně komunikovat a trvat na transparentnos-
ti a otevřenému přístupu k datům/informacím.

EK ČLK pracovala ve složení:
Předsedkyně: MUDr. Helena Stehlíková. 

Místopředsedkyně: MUDr. Ivana Vraná. Čle-
nové: Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.,  
PaedDr. Alena Gajdůšková, MUDr. Petr Jehlič-
ka, Ph.D., MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., MUDr. 
Petr Lokaj, JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.,  
MUDr. Tomáš Šindler, MUDr. Jiří Wicherek.

MUDr. Helena Stehlíková,  

předsedkyně Etické komise ČLK

XXXVI. SJEZD ČLK

•  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
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První dva měsíce tohoto roku jsme věnovali ustanovení nového předsednictva, které bylo zvoleno ve 
volbách v prosinci 2021, a předání úkolů. Staronovým předsedou byl zvolen Jan Přáda, místopředsedou 
nově Martin Pavelka a mluvčí zůstala Marie Lopourová. Dalším členy předsednictva byli zvoleni Andrej 
Černý, Monika Hilšerová, Róbert Mazúr a Jan Pavel Novák.

Zpráva Sekce mladých lékařů ČLK

Jsme rádi, že se v dubnu konečně podaři-
lo, aby se náš předseda stal členem vzdělávací 
rady Ministerstva zdravotnictví ČR. Konečně 
tak můžeme být přímo přítomni při schvalo-
vání a připomínkování náplně postgraduál-
ního vzdělávání. 

I  letos jsme se zúčastnili dvou víken-
dových sjezdů Evropských mladých lékařů 
(EJD), v květnu a listopadu, které konečně 

oba proběhly ve fyzické podobě. Jarní zase-
dání se konalo v Helsinkách, podzimní potom 
v Oslu. Téma číslo jedna posledních let, tedy 
koronavirus, se naštěstí už letos nedostáva-
lo tolik na výsluní a bylo možné se věnovat 
tradičnějším tématům jako digitalizace ve 
zdravotnictví, postgraduální vzdělávání, pra-
covní podmínky lékařů a burnout syndrom. 
Po letech online konferencí se opět ukázalo, 
že fyzická forma je nenahraditelná, a to hlav-
ně pro zajímavé kuloární diskuse.

První polovinu roku jsme pak využi-
li k přípravě a částečně i realizaci nového 
osvětového projektu, který bude směřován 
převážně na laickou veřejnost. Ve formě videí 
se budeme snažit přiblížit fungování zdra-
votnictví v ČR, a dát tak návod pacientům, 
jak se v něm správně pohybovat. Doufáme, 
že v první polovině roku 2023 se již podaří 
ostrý start.

Naše každoroční turné po lékařských fa-
kultách, kde se snažíme mediky informovat 
o tom, co je čeká po promoci, a seznámit je se 
Sekcí mladých lékařů i Českou lékařskou ko-
morou, jsme opět po covidové pauze zrealizo-
vali. Letos se nám konečně po již zaběhnutých 
lokacích podařilo uskutečnit setkání v Brně. 
Všem zúčastněným i spoluorganizátorům 

děkujeme a těšíme se, až rozšíří naše řady 
mladých lékařů. A i nadále tedy spolupracu-
jeme se studentskými spolky a plánujeme 
v tomto pokračovat.

Celý rok jsme aktivně přispívali do časo-
pisu Tempus medicorum i dalších zdravot-
nických periodik a poskytli rozhovory a vy-
jádření pro česká televizní i webová média.

Povedlo se nám restartovat projekt Féro-
vého pracoviště, na němž letos přibylo více 
než 500 hodnocení. Za to patří dík všem, kteří 
se zapojili, a budeme v pravidelném hodnoce-
ní pokračovat i v dalších letech. Rádi bychom 
připravili některá drobná vylepšení, a zlepšili 
tak uživatelský komfort tohoto portálu.

V příštím roce budeme dále pokračovat 
v sérii přednášek pro mediky a mladé lékaře, 
spustíme již zmiňovaný videoprojekt, dále se 
budeme aktivně zúčastňovat jednání na ČLK, 
MZČR a na půdě parlamentu, a to hlavně 
v otázce postgraduálního vzdělávání a pra-
covních podmínek mladých lékařů v českém 
zdravotnictví obecně.

Závěrem bych chtěl poděkovat celému 
týmu SML ČLK a taktéž ČLK za spolupráci 
v tomto roce a těšíme se na další.

MUDr. Jan Přáda,  

předseda Sekce mladých lékařů ČLK

XXXVI. SJEZD ČLK
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Usnesení XXXVI. sjezdu delegátů ČLK  
konaného 12.–13. listopadu 2022 v Brně
Vnitřní činnost

1) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti 
ČLK přednesenou prezidentem MUDr. Mi-
lanem Kubkem

• včetně zprávy o činnosti Právní kance-
láře ČLK (JUDr. Jan Mach)

• včetně zprávy o činnosti Oddělení vzdě-
lávání ČLK (prof. PhDr. Radek Ptáček).

2) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti 
Revizní komise ČLK přednesenou předsed-
kyní Revizní komise ČLK MUDr. Janou Ve-
dralovou (příloha č. 1).

3) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti 
Čestné rady ČLK přednesenou předsedou 
Čestné rady ČLK prof. MUDr. Richardem 
Škábou (příloha č. 2).

4) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti 
Vědecké rady ČLK přednesenou předsedou 
Vědecké rady ČLK MUDr. Zdeňkem Mroz-
kem.

5) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti 
Etické komise ČLK předloženou předsedkyní 
Etické komise ČLK MUDr. Helenou Stehlí-
kovou.

6) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o  čin-
nosti Sekce mladých lékařů ČLK, přednese- 
nou předsedou Sekce mladých lékařů ČLK 
MUDr. Janem Přádou.

7) Sjezd ČLK bere na vědomí zprávu au-
ditora (příloha č. 3).

8) Sjezd ČLK schvaluje účetní uzávěrku 
hospodaření ČLK za rok 2021 (příloha č. 3).

9) Sjezd ČLK schvaluje zprávu o plnění 
rozpočtu a hospodaření za první pololetí roku 
2022 (příloha č. 3).

10) Sjezd ČLK vyslechl a vzal na vědomí 
rozpočtové opatření na 2. pololetí roku 2022 
(příloha č. 3).

11) Sjezd schvaluje návrh na zvýšení 
maximální výše náhrady za ztrátu času 
spojenou s  výkonem funkce v  orgánech 
komory z  aktuální částky, která činí  
400 Kč, na 600 Kč.

12) Sjezd ČLK schvaluje návrh před-
stavenstva na zvýšení členských příspěvků 
od 1. 1. 2023 o 500 Kč v kategorii soukromí 
a vedoucí lékaři a v kategorii zaměstnanci 
a ostatní lékaři. Zároveň souhlasí se zvýše- 
ním platby za pozdní vstup z 10 000 Kč na  
20 000 Kč. Pravidla pro odvod části příspěvků 
do centra ČLK se nemění.

13) Sjezd ČLK schvaluje návrh rozpočtu 
ČLK pro rok 2023.

14) Sjezd rozhodl, že na dobu do skončení 
volebního období stávající Revizní komise ČLK 
bude počet členů tohoto orgánu zvýšen o dva, 
a to na základě mimořádné doplňkové volby, 
která se uskuteční v rámci XXXVI. sjezdu ČLK.

Novely stavovských předpisů
15) Sjezd vyslovil souhlas s novelou Sta-

vovského předpisu ČLK č. 15 – Spisového řádu 
ČLK v podobě, jako ho přijalo představenstvo 
ČLK dne 14. 10. 2022 (příloha č. 4).

16) Sjezd ČLK schválil návrh novely Sta-
vovského předpisu č. 2 – Volebního řádu ČLK, 
navržené představenstvem dne 9. 10. 2021 
(příloha č. 5).

17) Návrh novely Stavovského předpisu 
č. 2 – Volebního řádu ČLK (ve variantě č. 1 
a č. 2b), navržené představenstvem dne 15. 9. 
2022 (příloha č. 6). Sjezd ČLK schválil návrh 
novely Stavovského předpisu č. 2 – Volebního 
řádu ČLK (ve variantě 2b), navržené předsta-
venstvem dne 15. 9. 2022 (příloha č. 6).

18) Sjezd ČLK schválil návrh novely Sta-
vovského předpisu č. 3 – Jednacího řádu ČLK, 
schválenou představenstvem dne 14. 10. 2022 
(příloha č. 7).

19) Sjezd ČLK schválil návrh novely Sta-

vovského předpisu č. 4 – Disciplinárního řádu 
ČLK navržené představenstvem dne 15. 9. 
2022 ve variantě předložené MUDr. Pavelkou 
(příloha č. 8).

Usnesení
20) Sjezd ČLK ukládá představenstvu 

ČLK uskutečnit tiskovou konferenci o struk-
tuře mezd/platů lékařů v nemocnicích, aby 
byla pro laickou veřejnost jasná hodinová 
mzda/plat lékaře a skutečné množství přes-
časové práce.

21) ČLK požaduje po Ministerstvu zdra-
votnictví, aby ve spolupráci s komorou při-
pravilo a předložilo návrhy legislativních 
změn, které umožní České lékařské komoře 
provádět kontroly personálního vybavení 
poskytovatelů zdravotních služeb. Kontroly 
prováděné nezávislou profesní samosprávou, 
která disponuje potřebným odborným záze-
mím, přispějí ke zvýšení bezpečnosti a kvality 
lékařské péče.

22) ČLK považuje za vyloučené, aby lékař 
nebyl oprávněn být informován o tom, že 
pacient trpí závažnou přenosnou chorobou, 
zejména že je HIV pozitivní. Komora trvá na 
zachování velmi skromných práv zdravot-
níků stanovených v § 50 zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách, tedy i na právu 

XXXVI. SJEZD ČLK
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zdravotníka být informován o tom, že pacient 
trpí přenosnou chorobou.

23) ČLK upozorňuje, že vyhláška  
č. 505/2020 Sb. je v rozporu se zákonem 
o soudních znalcích. Podle tohoto zákona 
musejí být soudní znalci v lékařských znalec-
kých odvětvích držiteli osvědčení od České 
lékařské komory. Vyhláška č. 505/2020 Sb. 
však tuto podmínku ignoruje. ČLK vyzývá 
ministra spravedlnosti Blažka a ministra 
zdravotnictví Válka, aby urychleně sjedna-
li nápravu a uvedli vyhlášku do souladu se 
zákonem.

24) ČLK poukazuje na kritický stav nedo-
statku soudních znalců z oboru zdravotnic-
tví a navrhuje změnit podmínky pro výkon 
znalecké činnosti v tomto oboru, zejména 
umožnit, aby všechny fakultní nemocnice 
byly oprávněny vykonávat v plném rozsahu 
znaleckou činnost. Současně je třeba zvýšit 
odměnu znalcům v oboru zdravotnictví nej-
méně na dvojnásobek.

25) ČLK žádá ministra zdravotnictví, aby 
bez zbytečného odkladu jmenoval prezidenta 
ČLK členem tzv. rady poskytovatelů, která je 
poradním orgánem ministra.

26) ČLK děkuje všem zdravotníkům za 
jejich pracovní nasazení při zvládání epidemie 
nemoci covid-19 a zároveň vyslovuje upřím-
nou soustrast rodinám těch lékařů a ostatních 
zdravotníků, kteří během epidemie zemřeli.

27) ČLK podporuje očkování.
28) ČLK vyjadřuje znepokojení nad ros-

toucí mírou agresivity vůči zdravotníkům ze 
strany některých pacientů a jejich příbuzných. 
ČLK požaduje vyšší míru právní ochrany pro 
zdravotníky, kteří se se stále častěji stávají 

terčem útoků ze strany některých pacientů 
nebo jejich příbuzných.

29) ČLK vyjadřuje solidaritu a podporu 
lékařům, dalším zdravotníkům, i všem obča-
nům Ukrajiny, jejichž vlast musí čelit agresi ze 
strany Ruska. ČLK si váží ukrajinských léka-
řů a dalších zdravotníků, jejichž práce je pro 
naše zdravotnictví velmi důležitá. Pro ČLK 
není podstatná národnost, ale skutečnost, kde 
a jakou lékařskou fakultu lékaři přicházející 
ze zahraničí vystudovali. I v této mimořádné 
situaci musíme respektovat platné zákony 
a další právní normy sloužící k ochraně zdraví 
a bezpečnosti obyvatel ČR. ČLK nesouhlasí 
s návrhy Ministerstva zdravotnictví, které 
umožňují obcházení pravidel pro přístup lé-
kařů z Ukrajiny a dalších tzv. třetích zemí na 
pracovní trh v rámci EU. ČLK varuje, že jako 

lékař nemůže v ČR pracovat cizinec, který se 
nedomluví česky s pacienty nebo se svými 
spolupracovníky. Lékaři, kteří vystudovali 
v zemích mimo EU, nemohou v ČR pracovat 
bez složení tzv. aprobační zkoušky, která ověří 
jejich znalosti. ČLK nezapíše do svého registru 
nikoho, kdo nesplňuje zákonem dané podmín-
ky. ČLK informuje pacienty o možnosti zkon-
trolovat si v případě pochybností ve veřejném 
seznamu lékařů vedeném komorou, který je 
dostupný na internetu, zda daný pracovník je 
členem ČLK, a zda tedy má právo na území ČR 
poskytovat lékařské služby.

30) ČLK podporuje rozvoj digitálních 
technologií ve zdravotnictví. Zároveň však 
ČLK trvá na tom, že elektronizace musí lé-
kařům ulehčovat práci tak, aby se mohli více 
věnovat svým pacientům.

XXXVI. SJEZD ČLK
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ČLK nemůže podporovat projekty, které 
budou lékařům práci komplikovat, budou 
zvyšovat administrativní zátěž a přenášet na 
poskytovatele zdravotních služeb další ne-
kryté náklady. Pro ČLK je zásadní bezpečnost 
osobních dat pacientů, ale i ochrana know-
-how lékařů.

31) ČLK považuje rozhodnutí vlády ČR 
snížit platby za tzv. stání pojištěnce v dru-
hém pololetí roku 2022, učiněné na návrh 
ministra zdravotnictví Válka, za závažnou 
chybu. Tímto chybným rozhodnutím zapří-
činěné snížení příjmů systému veřejného 
zdravotního pojištění je jedním z hlavních 
důvodů, proč úhrady od pojišťoven nebudou 
poskytovatelům zdravotních služeb kompen-
zovat inflací způsobené zvýšení nákladů a proč 
dojde ke snížení dostupnosti zdravotní péče 
pro pacienty.

32) ČLK vyjadřuje zásadní nespokojenost 
s vyhláškou č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot 
bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulač-
ních omezení pro rok 2023, tedy s tzv. úhra-
dovou vyhláškou, která nezajišťuje poskytova-
telům zdravotních služeb pokrytí zvýšených 
nákladů způsobených vysokou mírou inflace 
a neumožňuje spravedlivý nárůst platů a mezd 
zdravotníků. ČLK upozorňuje, že na rozdíl od 
ostatních podnikatelských subjektů nemohou 
poskytovatelé zdravotních služeb promítnout 
své zvýšené náklady do ceny svých služeb, ne-
boť úhrady od zdravotních pojišťoven určuje 
svojí vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví. 
ČLK varuje nejenom před rizikem ekono-
mické a personální destabilizace zdravotnic-
kých zařízení, ale především před zhoršením 
dostupnosti a kvality zdravotní péče. Byli to 
přitom právě zdravotníci, kdo během epidemie 
nemoci covid-19 udržovali v chodu společnost 

i ekonomiku. Skutečnost, že právě zdravot-
nictví odsoudila vláda do pozice resortu, kde 
hodlá nejvíce šetřit, považuje ČLK za ostudu, 
ale s ohledem na bezpečnostní situaci také za 
závažnou politickou chybu.

33) ČLK varuje občany, že systematické 
porušování zákoníku práce, ke kterému do-
chází v nemocnicích, ohrožuje bezpečnost 
pacientů obdobně jako nelegální práce cizinců 
bez aprobačních zkoušek. Ministerstvo zdra-
votnictví ČR i Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR svojí nečinností tyto nezákonné prak-
tiky podporují.

34) Sjezd ukládá Kanceláři ČLK, aby 
elektronickou formou informovala okresní 
a obvodní sdružení ČLK o termínu konání 
řádného sjezdu delegátů ČLK, a to nejméně 
90 dnů před jeho konáním.

35) V rámci efektivnosti a ochrany životní-
ho prostředí vyslovují delegáti sjezdu souhlas 

se zasíláním podkladů delegátům sjezdu ČLK 
výhradně v elektronické podobě.

36) ČLK nesouhlasí s přesuny kompetencí 
z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto změ-
ny nejsou motivovány prospěchem pacienta 
a odbornými důvody, ale snahou ušetřit peníze 
na pacientech. Jakýkoliv přesun kompetencí 
musí být vždy spojen s přesunem odpověd-
nosti. ČLK připomíná, že lékaři jsou nejvíce 
kvalifikovanými zdravotnickými odborníky 
a že přesun jakýchkoliv kompetencí na méně 
kvalifikované odborníky zvyšuje riziko po-
klesu kvality a bezpečnosti zdravotní péče 
o pacienty.

37) ČLK požaduje vytvoření výsluhové 
renty pro lékaře, kteří v rámci zajišťování 
pohotovostních služeb odpracovali takové 
množství přesčasových hodin, že s předstihem 
naplnili fond pracovní doby odpovídající věku 
odchodu do řádného starobního důchodu.

38) Sjezd ČLK navrhuje zákonodárným 
orgánům zvýšení sazby regulačního poplat-
ku za ošetření pacienta během lékařských 
pohotovostních služeb, neboť současná výše 
90 Kč je velmi nízká, neplní svoji regulační 
funkci a nepřispívá ke snižování přetíženosti 
lékařských pohotovostních služeb.

39) ČLK vyzývá vládu ČR, a  zejména 
ministra zdravotnictví, aby již konečně za-
čali řešit problém nedostatku lékařů. ČLK 
je připravena s Ministerstvem zdravotnictví 
spolupracovat.

40) Česká lékařská komora trvá na důsled-
ném dodržování zákonných podmínek pro 
výkon lékařského povolání na území České 
republiky, přičemž v případě vzdělání získané-
ho mimo EU trvá mimo jiné na prokazatelném 
absolvování jazykové zkoušky a tzv. aprobační 
zkoušky jako nepodkročitelných podmínek.In
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Členské příspěvky v roce 2023
Výši příspěvků na činnost (členské příspěvky), způsob jejich vybírání a nakládání s nimi upravuje Stavovský 
předpis ČLK č. 7 – Příspěvky na činnost České lékařské komory, který vychází z ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) 
a § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb. v platném znění. Výši členských příspěvků a jejich rozdělování, 
uvedené v tomto předpisu, je oprávněn schvalovat a měnit pouze sjezd delegátů komory.

Členské příspěvky v roce 2023

Skupina Výše členských příspěvků  
na rok 2022

Výše členských příspěvků  
na rok 2023

Kč/člen Kč/člen Kč/člen

1. soukromí + vedoucí lékaři 3 500 4 000

2. zaměstnanci + ostatní lékaři 2 500 3 000 

3a. absolventi neplatící 0 0

3b. absolventi platící 1 000 1 000

4. nepracující důchodci 500 500

5. nedohledatelní 0 0

6. mateřská dovolená 0 0

7. pozdní vstup 10 000 20 000

Členské příspěvky zůstávaly od roku 
2018, tedy pět let, ve stejné výši. Předtím 
byly členské příspěvky fixovány v  letech 
2012–2017, tedy po dobu šesti let.

Hospodářský výsledek centra ČLK je sice 
stále kladný, ale z důvodu rostoucích nákladů 
se jeho výše postupně snižuje:
2018    +12,18 mil. Kč
2019    +10,08 mil. Kč
2020   +11,38 mil. Kč
2021    +8,74 mil. Kč

Kvůli vysoké míře inflace (t. č. cca 18 pro-
cent) se náklady ČLK zvyšují. V roce 2022 
skončí hospodaření komory výsledkem „klad-
ná nula“.

Pokud chce Česká lékařská komora pe-
níze získané z prodeje kanceláří v Lékařské 
ulici použít na splátku úvěru na rekonstrukci 
Domu lékařů a nechce z nich již v roce 2023 
dotovat svůj provoz, je vhodné zvýšit členské 
příspěvky.

Z přehledu výše členských příspěvků, 
o který jsme požádali ostatní profesní komo-
ry, vyplývá, že ČLK má v současnosti společně 
s Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě členské pří-
spěvky nejnižší.

Většina účastníků porady předsedů OS 
ČLK konané 23. 6. 2022 souhlasila se zvý-
šením členských příspěvků o 500 Kč v kate-
gorii soukromí a vedoucí lékaři i v kategorii 
ostatní lékaři zaměstnanci a s návrhem zvýšit 
na dvojnásobek „pokutu“ za pozdní vstup 
do komory. Účastníci zároveň navrhli zvýšit 

maximální výši náhrady času za práci funkcio-
nářů pro ČLK ze 400 Kč na 500 Kč za hodinu.

Na základě doporučení účastníků červ-
nové porady předsedů OS ČLK přijalo před-
stavenstvo na svém zasedání 15. září 2022 
jednomyslně návrh na zvýšení členských 
příspěvků u pracujících lékařů.

Delegáti XXXVI. sjezdu ČLK návrhy před-
stavenstva schválili s jedinou změnou, kdy 
na návrh jednoho z delegátů byla maximální 
výše náhrady času za práci funkcionářů pro 
ČLK zvýšena ne na 500 Kč, ale na 600 Kč za 
hodinu.

Usnesení XXXVI. sjezdu delegátů ČLK 
Sjezd ČLK schvaluje návrh předsta-

venstva na zvýšení členských příspěvků od  
1. 1. 2023 o 500 Kč v kategorii soukromí a ve-
doucí lékaři a v kategorii zaměstnanci a ostat-
ní lékaři. Zároveň souhlasí se zvýšením platby 
za pozdní vstup z 10 000 Kč na 20 000 Kč. 
Pravidla pro odvod části příspěvků do centra 
ČLK se nemění.

Hlasování: pro 223 / proti 83 / zdrželo 
se 16

Sjezd schvaluje návrh na zvýšení maxi-
mální výše náhrady za ztrátu času spoje-
nou s výkonem funkce v orgánech komory 
z aktuální částky, která činí 400 Kč, na 
600 Kč.

Hlasování: pro 211 / proti 63 / zdrželo 
se 33

Zvýšení členských příspěvků u soukromých 
lékařů a vedoucích lékařů z 3500 Kč na 4000 Kč  

(+15 procent) a lékařů zaměstnanců z 2500 Kč  
na 3000 Kč (+20 procent) znamená zvýšení 
výběru o cca 21 mil. Kč. Z této částky zůstane 
12 milionů pro potřeby okresních sdružení 
a o devět milionů se navýší rozpočet centra 
komory. 

V ostatních kategoriích příspěvky zůstá-
vají beze změn s výjimkou „pokuty“ za pozdní 
vstup. Nemění se ani pravidla pro odvod části 
vybraných členských příspěvků z okresů do 
centra komory. 

Členský příspěvek je splatný předem vždy 
k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše 
příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti 
příspěvku. Nově přijatý člen je povinen zaplatit 
příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši 
bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán 
do seznamu členů komory. Příspěvek je roční 
a člen komory ho hradí okresnímu sdružení 
ČLK, v jehož seznamu členů je zapsán. 

Definice vybraných skupin lékařů
skupina 1 – lékař ve vedoucí funkci

Lékařem ve vedoucí funkci se rozumí lé-
kař – zaměstnanec poskytovatele zdravotních 
služeb, vykonávající funkci:

a) statutárního zástupce poskytovatele 
zdravotních služeb,

b) zástupce (náměstka) statutárního 
zástupce poskytovatele zdravotních služeb,

c) přednosty kliniky, primáře či vedoucí-
ho lékaře samostatného oddělení či kliniky 
poskytovatele zdravotních služeb,

d) společníka, jednatele nebo člena sta-
tutárního orgánu poskytovatele zdravotních 
služeb, který je právnickou osobou.
skupina 3a – absolvent neplatící

Absolventem neplatícím se rozumí lé-
kař přijatý za člena komory v kalendářním 
roce, kdy ukončil lékařskou fakultu a v ka-
lendářním roce následujícím po roce tohoto 
ukončení.
skupina 3b – absolvent platící

Absolventem platícím je lékař v  roce, 
v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvo-
bození od placení členského příspěvku dle 
definice kategorie 3a – absolvent neplatící.

Milan Kubek

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
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V rámci dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2023 byly zdravotní pojišťovny ochotny dohodnout se na 
maximálně čtyřprocentním meziročním nárůstu úhrad. Většina segmentů tuto nabídku přijala a dohodu 
uzavřela. Ze segmentů, ve kterých poskytovatele zastupuje ČLK-o.s. (praktičtí lékaři, ambulantní 
specialisté, ambulantní gynekologové a komplement), nebyla dohoda uzavřena v segmentu ambulantních 
specialistů a komplementu. Zástupci ČLK-o.s. nesouhlasili s uzavřením dohody ani v jednom segmentu, 
jelikož zdravotními pojišťovnami navrhované úhradové podmínky zcela zjevně neodpovídaly nákladové 
situaci, které poskytovatelé aktuálně čelí a budou čelit i v následujícím roce.

Úhrady inflaci nepokryjí
Úhradová vyhláška pro rok 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 315/2022 

Ministerstvo zdra-
votnictví následně při 
přípravě úhradové vy-
hlášky pro rok 2023 
konstatovalo, že finanč-
ní možnosti systému 
umožňují vyšší mezi-
roční nárůst úhrad než 
4 %, a provedlo v uza-
vřených dohodách změ-
ny, jež by dle tvrzení mi-
nisterstva měly přinést 
8% meziroční nárůst 
úhrad. Pro segmenty, ve 
kterých nedošlo v doho-
dovacím řízení k doho-
dě, stanovilo úhradové 

podmínky Ministerstvo zdravotnictví. Jak zjistíme z důvodové zprávy 
k úhradové vyhlášce, ministerstvem avizovaný osmiprocentní meziroční 
nárůst úhrad představuje celkové předpokládané náklady na hrazenou 
péči v roce 2023 a neznamená garanci 8% meziročního nárůstu úhrad 
za stejnou produkci pro každého jednotlivého poskytovatele. Pro am-

bulantní sektor se ve skutečnosti počítá s meziročním nárůstem úhrady 
o méně než 7 %. 

I v roce 2023 dojde oproti předchozímu roku k navýšení ceny 
práce a režie, které jsou započítány ve výkonech, a to o 3,8 % (míra 
inflace v roce 2021), díky čemuž budou poskytovatelé za stejné výkony 
i v následujícím roce vykazovat více bodů. V průměru se bude jednat 
o navýšení počtu vykazovaných bodů za stejné výkony o cca 3 % (podle 
poměru klinických vyšetření a přístrojových výkonů). Ministerstvo 
zdravotnictví bohužel neakceptovalo návrh komory na dvoucifernou 
valorizaci režie a ceny práce, která by více korespondovala s aktuální 
mírou inflace.

Důležité je zdůraznit, že v roce 2023 pro výpočet hodnoty 
PURO u ambulantních specialistů a komplementu, resp. hodnoty 
NPURO u gynekologů, zdravotní pojišťovny nepoužijí výslednou 
úhradu za výkony a ZUM/ZULP vypočtenou podle kompenzační 
vyhlášky, ale pro výpočet PURO/NPURO se použije úhrada 
za výkony a ZUM/ZULP, která by vyšla podle úhradové vy-
hlášky pro rok 2021, resp. podle uzavřeného dodatku bez 
kompenzace. Tato informace je podstatná pro ty poskytovatele, 
u kterých v roce 2021 vyšla úhrada za výkony a ZUM/ZULP lépe 
podle kompenzační vyhlášky nežli podle úhradové vyhlášky, 
resp. dodatku. 

Všeobecní praktičtí lékaři (PL)  
a praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD)
Základní kapitační sazba pro rok 2023:
a)  65 Kč pro VPL a PLDD s 30 ordinačními hodinami rozloženými do 

5 pracovních dnů týdně, alespoň 1 den v týdnu do 18 hod. a alespoň 
2 dny v týdnu možnost objednání na pevně stanovenou hodinu 
(60 Kč v roce 2022),

b)  59 Kč pro VPL s alespoň 25 ordinačními hodinami rozloženými 
do 5 pracovních dnů týdně, alespoň 1 den v týdnu do 18 hod.  
(54 Kč v roce 2022),

c)  53 Kč pro VPL, který nesplňuje podmínky viz písm. a) nebo b) – 
(51 Kč v roce 2022),

d)  58 Kč pro PLDD, který nesplňuje podmínky uvedené v písm. a)  – 
(54 Kč v roce 2022).

Bonifikační navýšení základní kapitační sazby (ZKS):
•  1,00 Kč, pokud alespoň 50 % lékařů je držitelem diplomu celoži-

votního vzdělávání (stejné jako v roce 2022),
•  2,00 Kč pro VPL, kteří provedou v roce 2023 alespoň u 30 % re-

gistrovaných pojištěnců ve věku 40–80 let preventivní prohlídku, 
resp. pro poskytovatele PLDD, kteří provedou preventivní prohlídku 
alespoň u 40 % registrovaných pojištěnců ve věku 6–19 let (v roce 
2022 to bylo 1,00 Kč),

•  1,00 Kč pro akreditovaná pracoviště, která školí lékaře zařazené 
do vzdělávacího programu.

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA
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Ambulantní specialisté

V roce 2023 se navyšuje základní hodnota bodu pro výkony 
nezahrnuté do kapitační platby:
a)  1,40 Kč pro výkony č. 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032 

(1,21 Kč v roce 2022), 
b)  1,30 Kč pro výkony 01201, 01204, 01186, 01188, 02037,02039,09532, 

02100, 02105, 02125 a 02130, 02160, 02161 a 15118, 15119 (1,21 Kč 
pro většinu uvedených výkonů v roce 2022),

c)  1,26 Kč pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby ne- 
uvedené v bodě a) a b) (1,20 Kč v roce 2022). 

Podmínky pro navýšení základní hodnoty bodu při splnění boni-
fikačních podmínek zůstávají stejné jako v roce 2022, ale zvyšuje se 
hodnota bonifikace za rozložení ordinační doby a objednávkový 

systém na 0,06 Kč (0,05 Kč v roce 2022). Poskytovatel, který splní 
obě bonifikační podmínky, má hodnotu bodu navýšenu o 0,10 Kč 
(0,04 za diplom CŽV + 0,06 za ordinační dobu a objednávkový systém).

Navyšuje se kompenzace za zrušené regulační poplatky z aktuál- 
ních 68 Kč na 76 Kč. Hodnota bodu při péči o zahraniční pojištěn-
ce činí 1,50 Kč (1,30 Kč v roce 2022). Navyšuje se úhrada výkonů 
přepravy v návštěvní službě na 1,11 Kč (1,05 Kč v roce 2022). 

Regulační omezení na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, 
na vyžádanou péči, včetně odbornosti 902, dále na výkony 02230 
a 01443 (popř. i jiné výkony rychlé diagnostiky) a na pomůcky pro 
inkontinentní zůstala stejná jako v roce 2022 – bez regulace do  
20 % překročení celostátní průměrné úhrady.  

Úhradová vyhláška pro rok 2023 stejně jako v předchozích letech 
rozlišuje odbornosti a výkony, které jsou hrazeny tzv. výkonově bez 
regulace, a odbornosti, jejichž úhrada je limitována průměrnou 
úhradou na unikátního pojištěnce (PURO). 
1.  Výkonově (bez regulace) hrazené odbornosti a jednotlivé 

výkony:
     Základní hodnota bodu v roce 2023:
a)  1,10 Kč pro odbornosti 305, 308 a 309 (1,06 Kč v roce 2022);  

1,30 Kč pro odbornost 306 (1,26 Kč v roce 2022);
b)  1,12 Kč pro poskytovatele v odbornostech 901 a 931 a pro posky-

tovatele v odbornostech 305, 308 a 309 v souvislosti s výkony 
odbornosti 910 společně s OD 00041 a 00042 (1,09 Kč v roce 2022);

c)  0,84 Kč pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 
43629 a 43633 poskytované v odbornosti 403 (0,79 Kč v roce 2022);

d)  1,21 Kč pro výkony č. 43652 a 43653 poskytované v odbornosti 
403 (1,14 Kč v roce 2022);

e)  0,85 Kč pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 poskytované v odbor-
nosti 705 (0,80 Kč v roce 2022);

f )  1,30 Kč pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 
a 15950 vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta 
v odbornosti 105 (1,23 Kč v roce 2022); 1,12 Kč pro výkon č. 15446 
vykázaný v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta v od-
bornosti 105 (1,05 Kč v roce 2022); 1,09 Kč pro výkony screeningu 
č. 73028, 73029 a 71112 v odbornosti 701, 702 nebo 704 (1,05 Kč 
v roce 2022); 1,09 Kč pro výkon č. 25507 v odbornosti 205 (1,05 Kč  
v roce 2022).

Základní hodnota bodu uvedená v bodě a)–f ) se stejně jako v před-
chozích letech dále navyšuje, pokud poskytovatel splní bonifikační 
podmínky, které zůstávají v roce 2023 stejné jako v roce 2022. No-
vinkou v roce 2023 je navýšení hodnoty bonifikace za rozložení 
ordinační doby z 0,04 Kč na 0,05 Kč. Bonifikační navýšení hodnoty 
bodu pro rok 2023 je následující:

I.  o 0,04 Kč, pokud nejméně 50 % lékařů je držiteli platného do-
kladu celoživotního vzdělávání;

II.  o  0,05 Kč, pokud alespoň u  50 % pracovišť poskytovatele 
(IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu 
alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních 
dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do  
4 pracovních dnů týdně u odborností 501 až 507, 601, 602, 605, 
606, 701 a 704 až 707, přičemž má ordinační hodiny alespoň  
2 dny v týdnu nejméně do 18 h nebo má ordinační hodiny ales-
poň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 h nebo má ordinační hodiny 

alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 h a zároveň alespoň 1 den 
v týdnu nejméně do 18 h; 

III.  o 0,02 Kč, pokud poskytovatel v roce 2023 ošetří min. 5 % pojiš-
těnců, u operačních oborů min. 10 % pojištěnců, u nichž v období 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný 
výkon s výjimkou výkonu č. 09513 a na které v roce 2023 vykáže 
i jiné výkony kromě výkonu č. 09513, a má zavedený objednávkový 
systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch 
pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

IV.  o 0,06 Kč pro odbornost 306, pokud alespoň 50 % pracovišť po-
skytovatele (IČP) poskytuje v roce 2023 hrazené služby v rozsahu 
alespoň 30 ordinačních hodin týdně nebo v roce 2023 poskytuje 
hrazené služby v rozsahu alespoň 15 ordinačních hodin týdně 
a zároveň v rozsahu alespoň o 5 hodin týdně delším než v roce 2021; 

V.  o 0,06 Kč pro odbornost 306, pokud poskytovatel v roce 2023 
vykázal výkon č. 09532 (prohlídka dispenzarizované osoby) 
alespoň u 20 % ošetřených pojištěnců. Do počtu ošetřených 
pojištěnců se nezapočítávají pojištěnci, na které byl v roce 2023 
vykázán pouze výkon č. 09513.

2. Odbornosti úhradově regulované přes PURO
Ministerstvo v úhradové vyhlášce pro rok 2023 nově rozděluje 

odbornosti regulované přes PURO do tří skupin a zavádí pro ně roz-
dílnou základní hodnotu bodu, aniž by tuto změnu v dohodovacím 
řízení kdokoliv požadoval, přičemž ministerstvo potřebu zavedení 
rozdílných úhradových podmínek nedokládá žádnými analýzami ani 
jinými podklady. Základní hodnota bodu pro 2023:
1.    1,11 Kč pro odbornosti 501 až 507, 601, 602, 605, 606, 701 a 704 

až 707 (tzv. operační obory);
2.    1,11 Kč pro odbornosti 105 (gastroenterologie), 106 (geriatrie), 

107 (kardiologie), 201 (rehabilitační a fyzikální medicína), 205 
(pneumologie a ftizeologie), 302 (dětská kardiologie), 402 (klinic-
ká onkologie), 403 (radiační onkologie) a 705 (oftalmologie – pozn. 
duplicita ve vyhlášce – tato odbornost je zahrnuta již v bodě 1);

3.    1,10 Kč pro ostatní odbornosti úhradově regulované přes PURO. 
Všechna bonifikační kritéria pro navýšení základní hodnoty bodu 

z roku 2022 zůstávají zachována i v roce 2023 s tím rozdílem, že za 
rozložení ordinační doby se bonifikace navyšuje z 0,04 na 0,05 
Kč, tj. poskytovatel při splnění všech bonifikačních kritérií může 
dosáhnout až na hodnotu bodu 1,22 Kč u odborností ve skupině 
1 a 2, resp. na hodnotu bodu 1,21 Kč u ostatních odborností. 
Konkrétně se jedná o bonifikační navýšení hodnoty bodu o 0,04 Kč 
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pro držitele diplomu celoživotního vzdělávání, o dalších 0,05 Kč za 
rozvržení ordinační doby a další navýšení o 0,02 Kč za ošetření ales-
poň 5 % nových pojištěnců u neoperačních oborů, resp. alespoň 10 % 
u operačních oborů a objednávkový systém – viz výše část jedna I–III.

Další zásadní změnou, kterou v segmentu ambulantních specialis-
tů provedlo ministerstvo, aniž by ji požadovali zástupci poskytovatelů 
nebo zdravotních pojišťoven, je zrušení přepočtu hodnoty PURO 
podle aktuálního znění seznamu zdravotních výkonů (SZV). 

Zdravotní pojišťovny a poskytovatelé se v segmentu ambulant-
ních specialistů v minulosti dohodli na na transparentním způsobu 
určení regulačního úhradového limitu, který garantoval, že se ná-
růst nákladů (osobní náklady, režie) s jistotou promítne do úhrad 
poskytovatelům. Jednalo se o přepočet průměrného úhradového 
limitu na pojištěnce (PURO) podle aktuálního znění SZV, které 
odráží aktuální náklady na provoz poskytovatelů. Tento přepočet 
fungoval v roce 2021 a 2022. Zrušením přepočtu se v roce 2023 
vracíme zpět do minulosti, kdy se úhradový limit odvíjí od úhrady 
dva roky zpátky (konkrétně od úhrady v roce 2021), ve které ob-
jektivně nemůže být zohledněna nákladová situace poskytovatelů 
v roce 2023. Ministerstvo zdravotnictví tento krok nezdůvodnilo. 
Logické by bylo, kdyby ministerstvo v zájmu vyšší transparentnosti 
úhrad naopak přepočet PURO dle aktuálního znění SZV zavedlo pro 
všechny odbornosti úhradově regulované tzv. přes PURO. 

Výpočet PURO bude v roce 2023 prováděn způsobem, který jsme 
znali do roku 2020, tj. jako podíl výsledné úhrady za výkony a ZUM 
a ZULP v roce 2021 (ref. období) a počtu unikátních pojištěnců ošetře-
ných v roce 2021. Jak bylo uvedeno v úvodu, pro výpočet hodnoty PURO 
pro rok 2023 se použije výsledná úhrada, která byla vypočtena podle 
úhradové vyhlášky pro rok 2021 nebo podle uzavřeného dodatku. Pro 

výpočet PURO se naopak nepoužije výsledná úhrada za rok 2021, 
která vyšla podle kompenzační vyhlášky. Pokud u poskytovatele 
v roce 2021 došlo při výpočtu úhrady dle vyhlášky nebo dodatku k pokle-
su skutečné hodnoty bodu pod 1 Kč, bude PURO vypočteno tak, jako by 
výkony byly poskytovateli v roce 2021 uhrazeny s hodnotou bodu 1 Kč. 

Takto stanovená hodnota PURO vstoupí do výpočtu limitu úhrady 
pro rok 2023 podle následujícího regulačního vzorce:

(1,16 + KN) x (POPzpoZ x PUROo + max [PUROo x POPzpoMh; 
UHRMh – UHRMr])

Základní navýšení hodnoty PURO je 16 %. Na toto navýšení 
dosáhne každý poskytovatel (i poskytovatel, který nesplní žádná 
bonifikační kritéria). Při splnění všech bonifikačních kritérií může 
poskytovatel v roce 2023 dosáhnout na navýšení hodnoty PURO 
až o 29 % (16 + 4 + 5 + 4). Bonifikační kritéria pro navýšení PURO 
(koeficient KN) v roce 2023 jsou následující: 4% navýšení PURO 
(KN 0,04) pro držitele diplomu celoživotního vzdělávání, další 5% 
navýšení (KN 0,05) za rozvržení ordinační doby a další 4% navýšení 
(KN 0,04) za objednávkový systém a ošetření nových pojištěnců.

Stejně jako v minulých letech nebudou v roce 2023 přes PURO 
regulováni poskytovatelé, kteří v roce 2021 nebo 2023 v rámci jedné od-
bornosti ošetřili nebo ošetří 100 a méně unikátních pojištěnců zdravotní 
pojišťovny při nasmlouvané kapacitě nejméně 30 ordinačních hodin týdně. 

Navyšuje se kompenzace za zrušené regulační poplatky ze 
42 Kč na 49 Kč. 

Regulační limit na léky, zdravotnické prostředky, vyžádanou 
péči, ZUM a ZULP (pro odbornosti a výkony hrazené výkonově) 
činí pro rok 2023 110 % průměrných nákladů na URČ v roce 2021. 
Odbornosti 305, 306, 308 a 309 nebudou, stejně jako v posledních 
letech, regulovány.

Pro rok 2023 byl sjednán stejný úhradový a regulační mechani-
smus jako v roce 2022. 

Základní hodnota bodu činí 1,16 Kč (1,13 Kč v roce 2022). Na-
výšení základní hodnoty bodu při splnění bonifikačních podmínek je 
stejné jako v roce 2022, tj. může být až o 0,04 Kč na 1,20 Kč. 

Bonifikace za prevence: Při provedení preventivní prohlídky 
alespoň u 50 % pojištěnek registrovaných k 31. 12. 2023 bude úhrada 
za výkon 63021 násobena koeficientem 1,50 a úhrada za výkon 63050 
koeficientem 1,25.

Byla navýšena hodnota tzv. balíčkových plateb za těhotné: 
první trimestr: 1778 Kč (1646 Kč v roce 2022), druhý trimestr: 
2963 Kč (2743 Kč v roce 2022), třetí trimestr: 4149 Kč (3841 Kč 
v roce 2022). 

Vzorec pro limitaci celkové úhrady za veškerou vykázanou péči 
zůstává stejný jako v roce 2022, ale je změněna hodnota některých 
proměnných. 
Celková výše úhrady = NPURO2021 * UOP2023 * (1,18+F(t) + IGV + IUV) 
– EM2023

Důležité je zdůraznit, že pro výpočet hodnoty NPURO se použije 
výsledná úhrada, která byla vypočtena podle úhradové vyhlášky pro 
rok 2021 nebo podle uzavřeného dodatku. Pro výpočet NPURO se 
naopak nepoužije výsledná úhrada za rok 2021, která vyšla podle 
kompenzační vyhlášky.

V roce 2023 je znovu zakotven bonus za nízký počet genetických 
a UZ vyšetření u těhotných – hodnota IUV 0,02 (index ultrazvukových 

vyšetření), pokud bude do 30 % těhotných s provedeným UZ vyšet-
řením (32410, 32420, 63415), hodnota IGV 0,02 (index genetických 
vyšetření), pokud bude do 20 % těhotných s provedeným genetickým 
vyšetřením.

I nadále platí, že s ohledem na složitost úhradového vzorce, který 
obsahuje velké množství proměnných, jejichž hodnotu poskytova-
tel nemůže v průběhu roku znát a některé ani ovlivnit, bude odhad 
dopadu úhradového vzorce na celkovou úhradu do ukončení roku 
2023 fakticky nemožný. 

Hodnota bodu pro úhradu péče poskytnuté zahraničním pojiš-
těncům činí 1,20 Kč (1,17 Kč v roce 2022). Navyšuje se kompenzace 
za zrušené regulační poplatky z 68 Kč na 76 Kč.

Regulační limit na léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči 
pro rok 2023 činí 110 % průměrných nákladů na URČ v roce 2021.

Co se týče úhradových podmínek stanovených pro komplement 
(mimolůžkové radiodiagnostické a laboratorní služby), odkazujeme 
s ohledem na jejich rozsah přímo na text přílohy č. 5 úhradové vyhlášky 
č. 315/2022 Sb., která je zveřejněna na webu ČLK www.lkcr.cz. Stejně 
tak doporučujeme podrobné seznámení s úhradovými podmínkami 
všem poskytovatelům ve výše uvedených segmentech, kdy v příloze 
č. 2 vyhlášky č. 315/2022 Sb. jsou zakotveny úhradové podmínky pro 
praktické lékaře, v příloze č. 3 pro ambulantní specialisty a v příloze 
č. 4 pro ambulantní gynekology. 

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

právní kancelář ČLK

Ambulantní gynekologie

http://www.lkcr.cz
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Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., zakladatelka Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, obdržela Cenu 
prezidenta České lékařské komory za mimořádný přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. Na 
slavnostním shromáždění 22. listopadu v Domě lékařů ji převzala z ruky prezidenta ČLK MUDr. Milana 
Kubka.

Profesorka Eva Králíková  
držitelkou Ceny prezidenta ČLK

Cena prezidenta České lékařské komory 
za mimořádný přínos v oblasti celoživotního 
vzdělávání lékařů je uznáním všech, kteří se 
na rozvoji celoživotního vzdělávání lékařů 
organizovaného Českou lékařskou komorou 
podílejí. Každoročně je udělována osobnos-
tem, jež jsou nejen významnými odborníky 
ve svých oborech, ale též aktivně spolupracují 
s komorou v této oblasti.

Osudové téma kouření
Eva Králíková promovala v roce 1981 

na tehdejší Fakultě všeobecného lékařství 
Univerzity Karlovy, dnes 1. lékařské fakultě. 
Původně se měla stát rentgenoložkou jako 
její maminka – ale nebylo volné absolvent-
ské místo. Nastoupila tedy, samozřejmě jen 
dočasně, na pár měsíců na Ústav hygieny 
a epidemiologie. Nakonec však na tomto 
ústavu pedagogicky působí dodnes. Záro-
veň od počátku své medicínské praxe měla 
možnost stážovat na interní klinice.

Po mateřské dovolené se potkala s pro-
blematikou zdravotních dopadů kouření 
a závislosti na tabáku. A toto, pro ni vskutku 
osudové téma, ji zaujalo tak, že se mu in-
tenzivně, a především s úspěchem, věnuje 
dodnes. 

Eva Králíková navíc pracovala v lipido-
logické poradně profesorů Šobry a Češky 

na III. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné 
fakultní nemocnice. A právě vliv kouření 
na dyslipidémie si vybrala jako téma své 
disertační práce. 

V roce 2005 na klinice založila Cent-
rum pro závislé na tabáku, kterým dodnes 
prošlo kolem 7500 kuřáků. Rovněž zřídi-
la telefonní linku pro odvykání kouření. 

Paní profesorka však také iniciovala a dále 
podporuje vznik dalších obdobných center 
při větších nemocnicích. Dnes podobných 
center existuje už přes 40. 

V rámci postgraduálního vzdělávání při-
spěla také k zapojení zdravotních sester do 
léčby závislosti na tabáku. Její sesterský 
kolektiv vyškolil v intervenování u kuřáků 
kromě stovek českých i více než pět tisíc 
sester v pěti zemích střední Evropy. Ale 
profesorka Králíková spolupracuje též s lé-
kárníky; výsledkem kurzu České lékárnické 
komory jsou přes dvě stovky lékáren, které 
v současnosti poskytují kuřákům poraden-
ské služby. 

Profesorka Králíková založila Spo- 
lečnost pro léčbu závislosti na tabáku 
www.slzt.cz, která se inspiruje Associati-
on for the Treatment of Tobacco Use and 
Dependence www.attud.org. Vzorem pro 
klinickou péči o kuřáky je Nicotine Depen-
dence Center na Mayo Clinic v americkém  
Rochesteru, které ji v 90. letech nadchlo  
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tak, že s ním její kolektiv spolupracuje do-
dnes. 

„Profesorka Králíková vždy zdůraz-
ňuje význam boje proti nikotinismu jako 
významnou součást preventivní medicíny 
a snaží se o tom v rámci své pedagogické 
činnosti přesvědčovat nejenom mediky, ale 
rovněž lékaře,“ řekl na slavnostním shro-
máždění v Domě lékařů prezident ČLK Mi-
lan Kubek. „Jejím cílem samozřejmě je, aby 
lidé nekouřili. Aby současní kuřáci přestali 
a mladí lidé aby s kouřením vůbec nezačína-
li. Abychom mohli tohoto ambiciózního cíle 
dosáhnout, je třeba, aby se léčba závislosti 
na tabáku stala samozřejmou součástí péče 
o pacienty ve všech oborech klinické medi-
cíny. Ze všech zemí bývalého východního 
bloku byla právě doktorka Králíková první 
osobností, která s takovou iniciativou přišla. 
A také to, že právě léčba závislosti na tabáku 
se stala tématem při její profesuře, i to se 
stalo v medicíně poprvé.“

Centrum léčby závislosti na tabáku
Centrum léčby závislosti na tabáku 

vedené profesorkou Králíkovou se může 
chlubit velmi vysokou mírou úspěšnosti:  
35 procent léčených kuřáků i po roce absti-
nuje. Tyto výsledky jsou srovnatelné s Mayo 
Clinic. V  úhrnu to představuje zhruba  
2600 vyléčených kuřáků, jejichž průměrný 
věk byl kolem 45 let. 

„V tomto středním věku odložení ciga-
ret vede v průměru k prodloužení života 
cca o osm let,“ upozornil Kubek. „Sečteno, 
podtrženo, centrum profesorky Králíkové 
přidalo svým pacientům dohromady kolem 
21 tisíc let života. I kdyby po převzetí naší 
ceny již od zítřka přestala úplně pracovat, je 
nepochybné, že by paní profesorka Králíko-
vá zanechala v české medicíně i společnosti 
významnou stopu.“ 

Když před třiceti lety doktorka Krá-
líková spojila svůj profesní život s léčbou 
závislosti na tabáku, kouřily v naší zemi 
více než tři miliony lidí. Ostatně i větši-
na zdravotníků tehdy považovala kouření 
za pouhý nešvar či zlozvyk. V současnosti 
jsou v České republice dva miliony kuřáků, 
tedy o milion méně. A všichni – nejen léka-
ři – vědí, že závislost na tabáku je nemoc, 
která má své označení „F 17“ v Mezinárodní 
klasifikaci nemocí. A že tuto nemoc je třeba 
řádně léčit. 

„Ale počítejme dál,“ pokračoval Ku-
bek. „Pokud si kuřák svůj život zkracuje 
v průměru o osm let, pak pokles počtu ku-
řáků o jeden milion znamená osm milionů 

zachráněných osoboroků. Lidsky řečeno, 
každý z tohoto milionu, kdo nezačal kouřit 
nebo včas přestal, si svůj život v průměru 
o osm let prodloužil. To je zcela mimořádný 
úspěch, který navíc ušetřil naší společnosti 
obrovské finanční prostředky, přičemž ne-
stál skoro žádné peníze. Stál však enormní 
úsilí paní profesorku Králíkovou, jež má 
na dosažených úspěších opravdu lví podíl.  

Pokud se něco podaří, něco se zlepší, 
máme často tendenci se domnívat, že to 
zlepšení a úspěch přišly tak nějak samy od 
sebe. V případě tak zásadního poklesu počtu 
kuřáků v naší zemi lze ale hlavního „pacha-
tele“ dohledat snadno. Je jím nepochybně 
právě paní profesorka Králíková, která 
s laskavou, ale nezdolnou houževnatostí 
více než 30 let přináší nevyvratitelná data 
o škodlivosti kouření na život jednotlivce 
i celé společnosti. Data nejen medicínská, 
ale i ekonomická. Během těch let odpřed-
nášela tisíce hodin a své znalosti ochotně 
a ráda předávala desetitisícům posluchačů. 
A  neodradil ji ani počáteční nezájem ze 
strany politiků. Tak jako kapky vody časem 
prorazí i kámen, tak vytrvalý tlak postupně 
rozšiřoval okruh lidí, kteří pochopili a byli 
ochotní pomáhat. Nakonec se i s podporou 
ze strany Evropské unie podařilo přetlačit 
dokonce i tabákové monopoly, o kterých 
se šuškalo, že si dokážou koupit každého. 
Nedokázaly. V roce 2017 byl totiž tedy ko-
nečně přijat zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek, nesprávně nazývaný protikuřáckým 
zákonem. Možná si ještě pamatujete na 

nářky majitelů hospod a restaurací, že kvůli 
zákazu kouření zkrachují. Nic takového se 
nestalo, naopak do restaurací chodí více lidí, 
kteří se tam chtějí dobře najíst či napít a ne 
se dusit a smrdět.“

Přijetím zákona však mise profesorky 
Králíkové neskončila. Je třeba pracovat dál 
a paní profesorka to ví. Skutečnost, že pro 
mladé lidi přestává být kouření atraktivní, 
že pro ně není „sexy“ ani cool, nám dává 
naději, že pokles počtu závislých na tabáku 
bude pokračovat i nadále.

Závislá na boji proti závislosti
„Dnes budeme společně předávat cenu za 

přínos profesorky Králíkové celoživotnímu 
vzdělávání lékařů,“ řekl prezident ČLK. „Za 
spolupráci s Českou lékařskou komorou, za 
přednášky a kurzy věnované léčbě závislos-
ti na tabáku, které prezentovala a napsala 
v rámci systému celoživotního vzdělávání 
lékařů garantovaného komorou. A já pevně 
věřím, že nikdo nepochybuje o tom, že si paní 
profesorka Králíková toto ocenění zaslouží.

Paní profesorka Králíková je samozřej-
mě na léčení závislosti na tabáku v  tom 
nejlepším slova smyslu závislá, jinak by 
nemohla dosáhnout toho, co dosáhla. To 
však neznamená, že by v životě nestíhala 
nic jiného. Pokud vím, tak miluje přírodu, 
je cyklistkou i houbařkou. Má smysl pro 
humor. Pečuje o zahrádku, o psa, o kočku 
a také již déle než 40 let, jak sama říká, o jed-
noho spokojeného Králíka. Tak tedy hodně 
štěstí a děkujeme,“ uzavřel Kubek.                                                                             

(red)
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bez neregulované plochy, a tak bez spojení 
s  image značky čili žádná červená barva, 
žádný velbloud – na to by stačila vyhláška 
Ministerstva zemědělství. No a ty daně – 
za méně prodaných cigaret s vyšší daní by 
stát vybral víc peněz. Tedy nejen že by to 
všechno prakticky nic nestálo, dokonce 
by se zvýšil příjem do státního rozpočtu – 
o nemocech a úmrtích nemluvě. To jediné, 
co by bylo třeba, je politická vůle, odolání 
lobbingu v zájmu výhradně několika sto-
vek zaměstnanců tabákového průmyslu. 
No a  léčba závislosti na tabáku by měla 
být dostupná a  standardně nabízena při 
každém klinickém kontaktu. 
Je mladá generace jiná? Je pro ni kou-
ření méně cool? 

Zdá se, že už jim došlo, že kouření je 
opravdu špatně, dnes kouří historicky 
nejméně dětí a dospívajících za poslední 
desetiletí. Nicméně určitá část mladých 
se vždycky bude chovat rizikově, zdá se, 
že místo kouření vapují.
Přicházejí nové formy „kouření“. Za-
tím asi nemáme dostatečná data. Jsou 
bezpečná, nebo jen bezpečnější? 

Dlouhodobé studie nemáme, ale mů-
žeme porovnávat, co vdechuje konzument 
toho či onoho. A z toho jasně vychází, že vý-
robky na bázi čistého nikotinu, například 
elektronické cigarety, dodají do těla méně 
než 95 procent toxických látek v porovná-
ní s kouřením, navíc prokazatelně pomá-
hají kuřákům přestat kouřit, jak ukázal 
například listopadový update Cochrane. 
Platí, že poškozují zdraví výrazně méně 
než cigarety, jsou méně toxické. Nechci 
užít slovo „zdravější“ – zdravý je jen čistý 
vzduch. Také švédský snus je oproti kou-
ření benefitem, jak dokazuje několik de-
setiletí jeho hojného užívání ve Švédsku. 
Neplatí to ale o zahřívaném tabáku (IQOS, 
PLOOM, GLO) – z  něj vdechuje konzu-
ment sice některých toxických látek méně 
než z  kouře cigarety, jiných ale naopak 
víc, riziko se přinejmenším blíží riziku 
kouření. Kromě toho jsou zejména heets 
IQOS vysoce návykové, naši pacienti mají 
větší problém přestat s nimi než předtím 
s cigaretami. Nejenže zahřívaný tabák ne-
pomáhá zbavit se závislosti, jeho uživatelé 
dokonce většinou zvyšují svou spotřebu 
oproti předešlému kouření. 
Před pár roky mi říkal kolega kardiolog, 
že po infarktu přestane kouřit jen osm 

ČINNOST ČLK

Stále nás kouří moc, říká prof. Králíková
Gratuluji k udělení Ceny prezidenta 
ČLK za vzdělávání. Co pro vás toto oce-
nění znamená?

Především to, že ČLK si všimla vý-
znamu příčiny šestiny všech úmrtí v naší 
zemi, tedy kouření. A že to znamená oce-
nění všech, kdo se na tom se mnou po-
dílejí a  podíleli – mnoha lékařů, sester, 
bezpočtu mediků, kteří nám během studia 
nezištně pomáhali… Před těmi 30 lety, kdy 
jsem se tématu kouření začala věnovat, 
mne ohromila obrovská diskrepance mezi 
podstatným vlivem kouření na morbiditu 
a mortalitu a na druhé straně tak malou 
pozorností, kterou tomu jako lékaři vě-
nujeme. Diskrepance je tu sice pořád, ale 
právě toto ocenění dává naději, že bude 
v budoucnu stále menší.
Roky připravujete kurzy pro lékaře, 
takže můžete srovnávat. Změnilo se 
nějak vzdělávání lékařů? Změnil se 
přístup lékařů ke kurzům z vaší pro-
blematiky, tedy jak pomoci pacientům 
přestat kouřit?

Určitě. Před 30 lety by si u nás těžko 
někdo uměl představit, že stráví den nebo 
dva jen tématem léčby závislosti na tabáku. 
I  dnes bývají kolegové překvapeni, jaké 
všechny souvislosti kouření má, a to v rám-
ci všech oborů medicíny. Zrovna včera jsme 
diskutovali o epigenetickém vlivu kouření 
na následující generace nebo účinnosti 
biologické léčby u kuřáků. Mimochodem, 
tyto kurzy na Mayo Clinic, kterými jsme 
se inspirovali, trvají týden. 
Jaká je v současnosti situace s kouře-
ním u nás? Zlepšuje se?

Ano, ale pomalu. Za těch 30 let, co 
se tím zabývám, se snížil počet českých 
kuřáků asi o  milion, teď kouří kolem 24 
procent ve věku 15 a  více let. To je sice 
méně než dřív, ale je to pořád dvojnásobek 
ve srovnání s  rozvinutými zeměmi jako 
Austrálie, VB, USA, Kanada – tam kouří 
asi 11–12 procent.

Jak vyzníváme ve srovnání s  jiný-
mi státy? Přijetí zákona u nás trvalo 
dlouho, déle než jinde, a provázela ho 
podivná diskuse. Měl jsem pocit, že ně-
kteří si svoji svobodu představují jako 
právo se vykašlat na druhé, respektive 
jim škodit. 

Nekuřácké veřejné prostory máme od 
roku 2017, první návrh takového zákona 
jsme připravovali v  80. letech minulého 

století, lobbování tabákového průmyslu 
bylo skoro 30 let úspěšné. Nedávno jsem 
našla všechny postupně navrhované a za-
mítané verze. Mohli jsme mít takový zákon 
dávno, nic to nestojí, nekuřácké prostředí 
podporuje dnes nejen většina populace, 
ale i většina kuřáků. Navíc se kouří méně 
i  doma, přispělo to k  omezení spotřeby 
cigaret. To znamená benefit pro zdraví 
nejen kuřáků, podle dat ÚZIS klesl také 
o několik procent počet hospitalizací pro 
akutní koronární syndrom i  astmatické 
záchvaty.
Jaká je role státu a  jaká by podle vás 
měla být?

Role státu je vždy podstatná – dává 
základní rámec komplexního přístupu. 
Hlavní je vysoká cena cigaret daná daní 
(pořád nízká, dnes zhruba poloviční vzhle-
dem k  průměrnému platu před 20–30 
roky), dále zcela nekuřácké veřejné pro-
středí – například v New Yorku se nekouří 
uvnitř od roku 2006, venku od roku 2011 –  
v parcích, na plážích… Dále by se cigare-
ty měly prodávat jen v obchodě s licencí, 
tedy v trafice, ne dohromady s potravinami 
jako nyní. A ani tam žádná reklama, a do-
konce ani vystavené cigarety, ty by měly 
být jen v neprůhledné skříni. Krabičky by 
měly mít jednotné balení, což znamená 
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procent pacientů. Měl jsem pocit, že 
to musí být definitivní strašák. Proč 
tomu tak není?

Bezprostředně po infarktu se sáhnout 
po cigaretě většina obává, ale po roce kouří 
znovu nejméně polovina kuřáků. Kouří 
i  třetina pacientů po transplantaci srdce 
a dokonce i někteří po transplantaci plic. 
Jistě na tom mají podíl i  ti zdravotníci, 
kteří u kuřáků neintervenují. Tento týden 
mi říkala kolegyně o  letitém diabetikovi 
hospitalizovaném pro infarkt myokardu –  
na její slova ohledně kouření ji ohromil: 
„Jste první lékař, který mi říká, že bych 
neměl kouřit.“
Jste asi nejznámější lékař, který se za-
bývá kouřením. Slyšel jsem větu, že se 
vám to říká, když jste nikdy nekouřila. 
Opravdu jste vždycky byla nekuřák? 
A pokud ne, tak proč jste přestala? 

Bohužel jsem byla příležitostný kuřák, 
se spolužáky, v hospodě – asi od 16 do 23 let.  
Přestala jsem po přednášce profesora 
Petráška na interně – to jsem aspoň tro-
chu pochopila, co kouření je. Ale nevidím 
v tom žádnou výhodu, úplně by stačilo mít 
pro kuřáky pochopení: lékař přece nemusí 
prodělat infarkt, aby ho mohl léčit. Zajímá 
to většinou jen mé pacienty. Těší mne, že 
dnes velmi málo kouří medici, a občas se 

ČINNOST ČLK

 

Požadujeme:
• Odbornou způsobilost 
•  Certifikát o absolvování základního 

kmene
• Specializovanou způsobilost 
• Trestní bezúhonnost

Nabízíme:
•  Nástupní mzda pro lékaře se speci-

alizovanou 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 poskytujeme 
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 pro-
fesního 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

mi stane, co například říkal jeden medik 
tento týden: „Kouřil jsem, ale už měsíc 
nekouřím, protože jsem věděl, že budeme 
mít s vámi seminář.“ 
Slyšel jsem vyprávění starších kolegů, 
že se běžně kouřilo na sesternách, lé-
kařských pokojích nebo na chodbách 
před vizitou. To se výrazně změnilo. 
Ubylo lékařů-kuřáků? 

Určitě. To, co popisujete, můžeme vi-
dět ve starých filmech. Před deseti lety tu 
kouřilo zhruba 16 procent lékařů, tedy asi 
o  deset procent méně než naše tehdejší 
populace. Právě nyní zjišťujeme preva-
lenci v naší Všeobecné fakultní nemocnici 
a věřím, že bude nižší, pod deset procent 
se ale nejspíš nedostaneme. Tedy stále nás 
kouří moc. 
Je něco, co byste ráda vzkázala kolegy-
ním a kolegům? 

Aby nabízeli svým pacientům léčbu dia-
gnózy F17 stejně jako léčbu jiných nemocí. 
A aby si nemysleli, že to dělají špatně, když 
většina pacientů hned kouřit nepřestane – 
opravdu to není lehké, závislost na tabáku 
je chronické, relabující onemocnění. Právě 
proto je třeba podle časových možností 
u kuřáků stále intervenovat, alespoň krát-
kým doporučením a předáním kontaktů.

Michal Sojka

Jedním z gratulantů byl také profesor Pavel Pafko
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Návrh zákona Lex Ukrajina – pomoc, 
nebo zneužívání zahraničních lékařů?

Začátkem listopadu jsme se díky našim právníkům dozvěděli, že v novele zákona o některých opatřeních 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který 
je znám jako Lex Ukrajina, je také skryt návrh na změnu zákona o vzdělávání lékařů (zák. č. 95/2004 
Sb.). Tato změna měla spočívat v rozšíření ustanovení § 36, který definuje, za kterých podmínek může 
na našem území pracovat lékař z mimoevropských zemí. Připomínám, že původně byl tento paragraf 
přijat, přes odpor komory, s odůvodněním, že je navržen pro americké a japonské profesory, aby nás 
mohli jezdit učit bez toho, že by si museli dělat aprobační zkoušku. 

Chceme snižovat úroveň našeho zdravotnictví zaměstnáváním  
nekvalifikovaných lékařů v nouzi?

Ministerstvem zdravotnictví navržená změ-
na cestou Lex Ukrajina měla rozšířit možnost 
praxe pro lékaře, kteří přišli ze zahraničí (ne 
pouze z Ukrajiny) a neabsolvovali proceduru, 
která by je opravňovala pracovat jako lékaři v na-
šem systému (aprobační zkoušky), o ambulance 
praktických lékařů a praktických lékařů pro děti 
a dorost.

Jaké jsme měli vůči navržené změně vý-
hrady? 

1.    Tato změna systému možnosti práce 
cizinců, tedy těch, kteří absolvovali lékařskou 
fakultu mimo Evropskou unii, byla navržena 
bez jakékoliv konzultace s Českou lékařskou 
komorou a s dalšími profesními komorami 
sdružujícími zdravotníky.

2.    Doposud mohli tito lékaři nastoupit pou-
ze do akreditovaných lůžkových zařízení, kde 
jsou větší kolektivy, takže je menší pravděpodob-
nost, že by pracovali sami. Po přijetí novely by 
mohli pracovat i v ambulancích, kde je zpravidla 
jen jeden lékař.

3.    V návrhu rozšíření možnosti praxe nejsou 
specifikováni Ukrajinci se statusem uprchlíka, 
takže pokud by návrh prošel, týkalo by se toto 
rozšíření všech zahraničních mimoevrop-
ských lékařů.

4.    Do tří měsíců praxe není podle zákona 
vyžadována nostrifikace diplomu, takže ne-
bude jistota, že se skutečně jedná o lékaře, kteří 
vystudovali adekvátní lékařskou fakultu. 

5.    Není vyžadována žádná jazyková 
zkouška, tedy je velká pravděpodobnost, že takto 
pracující lékaři nebudou umět česky.

6.    Nejedná se přitom o přípravu k apro-
bační zkoušce. Zahraniční lékaři budou pra-
covat (maximum jsou tři roky) a potom budou 
znovu na začátku procesu vedoucího k plno-
hodnotnému zařazení do českého zdravot- 
nictví – takže jim to nijak nepomůže. Domní-

vám se, že tento systém povede akorát ke zne-
užívání zahraničních lékařů jako levné, snadno 
manipulovatelné pracovní síly. 

7.    V zákoně je sice uvedeno, že by měli 
pracovat pod přímým dohledem plně eru-
dovaného lékaře – podle zákona by měl být do-
hlížející lékař fyzicky přítomen ve zdravotnickém 
zařízení (což je pro přímý dohled nedostatečný 
parametr), ale ani to nikdo nekontroluje. Máme 
zkušenosti, že i podle dosavadních platných přís-
nějších pravidel byli tito lékaři zařazováni na 
místa, kde pracovali sami bez přímého dohle-
du a nikdo jim nepomáhal se v našem systému 
orientovat.

8.    Lékař, který hlídá zahraničního kolegu, 
již nesmí podle zákona školit českého absolventa 
při přípravě na atestaci, takže by se v primárně 
ambulantních oborech – všeobecné praktické 
lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost – 
snížila kapacita pro výchovu českých lékařů 
do těchto oborů. Přitom právě tyto obory jsou 
již tak v kritické situaci, pokud jde o výchovu 
nastupující generace.

Ještě během projednávání zákona přišla 
z  Ministerstva zdravotnictví doplňující při-
pomínka. V té byla navržena možnost rozšířit 
zaměstnání zahraničních lékařů ve všech akre-
ditovaných zdravotnických zařízeních – zrušit 
omezení zaměstnávání těchto lékařů pouze na 
lůžková zařízení.

1.    Jednalo by se o ještě větší zásah do dosa-
vadního systému.

Toto rozšíření by se se dotklo i lékárníků 
(těch zejména), stomatologů a zahraniční léka-
ře bez aprobace by mohly zaměstnávat i další 
ambulance. 

2.    Ani tato připomínka nebyla konzultována 
s žádnou z příslušných komor – lékárnickou, 
stomatologickou ani lékařskou.

I proti této změně jsme se společně se sto-

matologickou a lékárnickou komorou zásadně 
a jednotně ohradili. 

Při vypořádání připomínek k zákonu přišlo 
ministerstvo již se svojí třetí verzí změny, a to že 
by zahraniční lékaři mohli vykonávat činnost ve 
zdravotnickém zařízení, které má (libovolnou) 
akreditaci. To znamená, že by zahraniční gyne-
kolog mohl například stážovat v zařízení, jež má 
akreditaci pro foniatrii.

Ani s touto změnou jednotně všechny tři 
komory sdružující zdravotníky zásadně nesou-
hlasily. 

Poté, co jsme se zúčastnili projednávání při-
pomínek k návrhu zákona Lex Ukrajina a vy-
jádřili jsme ostrý nesouhlas s jeho zneužitím 
k rozvolnění možnosti zaměstnávat zahraniční 
lékaře bez aprobace, návrh na změnu v zákoně 
o vzdělávání lékařů z návrhu této novely zmizel. 
To ale neznamená, že snaha protlačit obdobné 
návrhy na změnu zákona se neobjeví v Posla-
necké sněmovně nebo Senátu. Zájem ředitelů 
a majitelů některých zdravotnických zařízení 
na tom vpustit do našeho zdravotnictví lékaře, 
kteří se sice v systému neorientují a česky se ne-
domluví, ale jsou ochotni nastoupit za jakoukoliv 
cenu, je obrovský.

Pokud chce ministerstvo, jak deklaruje, 
ukrajinským lékařům a českému zdravotnictví 
skutečně pomoci, musí těmto lékařům vytvo-
řit takové podmínky, aby co nejrychleji zvládli 
český jazyk a aby se mohli co nejefektivněji při-
pravovat k aprobačním zkouškám. To znamená 
organizovat pro ně intenzivní jazykové kurzy 
a kurzy přípravy k aprobačním zkouškám. Po 
dobu absolvování těchto kurzů musejí být tito 
lékaři materiálně zajištěni, aby se mohli své 
přípravě k zapojení do českého zdravotnictví 
naplno věnovat.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

viceprezident ČLK, předseda VR ČLK

ZAHRANIČNÍ LÉKAŘI
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Vy se ptáte, právník odpovídá

Jak postupovat při konfliktu 
s agresivním pacientem

Chtěli bychom požádat 
o radu, jak postupovat při agre-
si pacienta. Rodina volala ZZS 
k 70letému pacientovi po pádu. 
Pacient byl v ebrietě, vrávoral, 
na úraz si nepamatoval. Odpo-
vídal zmateně, nebyl orientován 
časem ani místem. Dle vyjádření 
rodiny spadl ze schodů, uklouzl 
již nahoře, „skulil se“ dolů ze 
schodiště, udeřil se do hlavy 
o betonovou schodnici. Chvíli 
nereagoval, pak se teprve pro-
bíral. Rodina oslavovala, více 
či méně v ebrietě byli všichni 
přítomní.

Ránu jsme ošetřili, následně 
však bylo indikováno další vy-
šetření, zejména CT hlavy. Pa- 
cient další vyšetření odmítl, 
chtěl odejít. Rodina naopak tr-
vala na vyšetření, všichni však 
společně byli agresivní, sprostí, 
křičeli a vyhrožovali. Jak po-
stupovat v této situaci? Rodina 
požadovala CT i magnetickou 
rezonanci okamžitě, pacient od-
mítl cokoliv a chtěl ihned odejít.

Vámi popisovaná situace není 
vůbec jednoduchá, zejména kvůli 
konfliktům i hluku, křiku, v němž se 
nedá pracovat a již vůbec ne vyšetřit 
pacienta. Nejprve je tedy třeba se 
pokusit situaci uklidnit, případně 
i požádat rodinu, aby chvíli vyčkala 
v klidu tak, aby lékař vůbec mohl 
pacienta vyšetřit a dále s ním ko-
munikovat, poučit o potřebných 
vyšetřeních i další péči. S ohledem 
na poruchu vědomí v anamnéze i na 

to, že vědomí pacienta je aktuálně 
ovlivněno alkoholem i proběhlým 
úrazem, není možné odmítnutí 
péče přijmout. Také se jistě shod-
neme na tom, že péče je v tomto 
případě nedokladná. Podmínky 
pro poskytnutí péče bez souhlasu 
jsou tedy splněny.

Ráda bych zdůraznila fakt, že 
rodina nemá právo určovat, jakou 
péči pacientovi poskytneme, o tom-
to rozhodne zdravotnický pracov-
ník dle stavu pacienta a dále pak dle 
výsledků provedených vyšetření. 
Již vůbec nemá rodina právo poža-
dovat jinou péči, jiná vyšetření nad 
rámec toho, co navrhl lékař. Souhlas 
nebo nesouhlas s péčí vyslovuje pa-
cient. Zde jsou navíc podmínky pro 
péči bez souhlasu. Indikace jednot-
livých vyšetření či jejich rozsah jsou 
naopak na lékaři.

Souhlasí-li s tím pacient, mů-
žeme rodině vysvětlit, jaká péče 
bude indikována, poučíme o rizi-
cích i komplikacích. Musíme si však 
být jisti, že pacient v této situaci, 
s úrazem hlavy, pochopil správně 
náš dotaz, zda můžeme rodinu in-
formovat, zda byl schopen tomuto 
dotazu porozumět. V opačném pří-
padě i podrobné informace může-
me podat až po odeznění ebriety 
a po souhlasu pacienta s informo-
váním rodiny či se sdělením údajů 
o zdravotním stavu rodině.

Nejobtížnější bude zajistit 
transport pacienta k vyšetření. Je-
-li to možné, využijeme spolupráci 
rodiny a zejména pak farmakologic-
ké omezovací prostředky. Není-li 
možná i. v. kanylace, která je vždy 
nejvhodnější z hlediska možného 
postupného dávkování farmak do 
zklidnění, pak doporučuji i. m. apli-
kaci. Člen výjezdové skupiny však 
není tím, kdo by měl omezit pa- 
cienta a zajistit jeho nedobrovolnou 
péči. Ve vámi popisované situaci je 
naopak vhodná spolupráce s poli-
cií, jak ke zvládnutí agrese rodiny, 
tak i k zajištění nedobrovolné péče 
o pacienta. 

V případě, že se situace vyhrotí 

a agrese samotného pacienta, pří-
padně rodiny nebo přátel pacienta, 
ohrožuje i zdravotníky, je vhodné 
místo události opustit a vyčkat pří-
jezdu policie. V souladu s ustanove-
ním § 19 odst. 3 zákona č. 374/2011 
Sb., o zdravotnické záchranné služ-
bě, v platném znění je vedoucí vý-
jezdové skupiny oprávněn rozhod-
nout o neposkytnutí neodkladné 
péče, pokud by tímto byli členové 
výjezdové skupiny ohroženi či po-
kud by se jednalo o činnosti, k nimž 
nejsou zdravotničtí záchranáři vy-
cvičeni, vyškoleni nebo vybaveni. 
Vedoucí výjezdové skupiny má 
povinnost informovat ZOS ihned 
o tomto rozhodnutí. Právo nekonat 
je zde úzce vázáno na výjezdovou 
skupinu a její ohrožení. Operační 
středisko naopak musí zajistit po-
moc složek, které jsou k příslušné-
mu úkonu nebo zákroku školeni, 
v našem případě Policii ČR.

Z  textu vašeho dotazu vní-

mám i obavu, že by pacient mohl 
péči razantně odmítnout a z místa 
události odejít. V takovém přípa-
dě nezbývá než také cestou ZOS 
ZZS informovat policii o tom, že 
jsme chtěli ošetřit pacienta, který 
je v ohrožení života, a on svévolně 
odešel. Opět nemá ZZS oprávnění 
ani povinnost pacienta vyhledat 
a fyzicky donutit k péči.

Jsem si vědoma, že mnou uve-
dené rady a  postupy není lehké 
v praxi realizovat. Nejdůležitější 
je zachovat klid, hovořit spíše tiše, 
nezvyšovat hlas. Trénink těchto 
dovedností je velmi důležitý pro 
všechny zdravotníky. Konfliktní 
situace jsou sice častější v primární 
péči, ZZS a odborné ambulanci, ale 
i při plánované a dispenzární péči 
se s nimi setkáme. Bezpečí zdra-
votnického pracovníka by mělo být 
prioritou.

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová

právní kancelář ČLK

přijme lékaře:
• NEUROLOGIE

• UROLOGIE 
• CHIRURGIE

• REHABILITACE
Nabízíme: 

• motivační finanční ohodnocení • perspektivní a stabilní 
zaměstnání v akreditované nemocnici • podporu vzdělávání 
fi nancované zaměstnavatelem • pestrou škálu zaměstnanec-

kých benefi tů • dotované stravování • možnost ubytování 
• možnost parkování v areálu • nástup možný ihned

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

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

Více na
www.nemocnicepribram.cz

v sekci Kariéra

NÁBOROVÉ 

PŘÍSPĚVKY
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PRÁVNÍ PORADNA

Jak postupovat v případě úmrtí  
provozovatele lékařské praxe
S provozováním lékařské praxe je nerozlučně spojena i otázka, jak mají pozůstalí postupovat v případech, 
kdy lékař zemře. Na právní kancelář ČLK se často obracejí rodinní příslušníci, kterým poskytujeme informace 
o tom, co vše je nutno v tomto případě vyřídit, případně jak mohou dále postupovat. Je to jedna z výjimek, 
kdy právní kancelář pomáhá pozůstalým navzdory skutečnosti, že se nejedná o členy České lékařské komory, 
avšak máme za to, že v těchto případech je žádoucí a účelné informace a základní právní pomoc poskytnout.

Vzhledem k těmto skutečnostem uvá-
díme i na četné žádosti samotných lékařů 
přehled základních informací k této proble-
matice.

Lékařská praxe provozovaná 
fyzickou osobou nebo 
právnickou osobou 

V prvé řadě je nezbytné zjištění, zda lé-
kař provozoval lékařskou praxi jako fyzická 
osoba, nebo je praxe provozována ve formě 
právnické osoby. 

V prvém případě je praxe provozována 
vlastním jménem lékaře a  je zcela spjata 
s existencí konkrétního lékaře. Jinými slo-
vy praxe provozována fyzickou osobou bez 
dalšího zaniká úmrtím tohoto lékaře. Zákon 
o zdravotních službách však umožňuje, aby 
došlo k tzv. pokračování v poskytování zdra-
votních služeb i v případě, že lékař zemře. 
Podmínkou je, aby právní nástupce, kterým 
může být fyzická či právnická osoba, jež má 
sama specializovanou způsobilost v daném 
oboru nebo má za tímto účelem zajištěné-
ho lékaře s touto způsobilostí, byl oprávněn 
užívat zdravotnické zařízení (tedy prostory 
a vybavení praxe), v němž poskytoval zdravot-
ní služby zemřelý poskytovatel zdravotních 
služeb (dále jen „poskytovatel“), a rovněž musí 
být splněny podmínky pro udělení oprávně-

ní k poskytování zdravotních služeb. Zákon 
o zdravotních službách dále stanoví, že úmysl 
pokračovat v poskytování zdravotních služeb 
je právní nástupce povinen písemně ozná-
mit do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele 
příslušnému orgánu, který zemřelému lékaři 
vydal oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb (nejčastěji tedy krajskému úřadu), a též 
zdravotním pojišťovnám, s nimiž měl tento 
poskytovatel ke dni úmrtí uzavřeny smlouvy 
podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
V poskytování zdravotních služeb musí být po-
kračováno nejpozději do 60 dnů ode dne úmrtí 
poskytovatele. Další postup je upraven v ust. § 
27 zákona o zdravotních službách. V případě 
splnění všech zákonných podmínek vstupuje 
právní nástupce do původních práv a povin-
ností zemřelého lékaře, a to včetně smluvních 
vztahů se zdravotními pojišťovnami, přičemž 
je potřeba uvést, že musí být splněna i výše 
uvedená podmínka, kterou je oprávnění užívat 
zdravotnické zařízení. Zde je nezbytné, aby 
právní nástupce zpravidla uzavřel nájemní 
smlouvu s vlastníkem objektu, v němž je praxe 

provozovaná, a rovněž se smluvně dohodl na 
podmínkách používání movitých věcí v ordi-
naci (zpravidla půjde o nájemní smlouvu, popř. 
smlouvu o nájmu movitých věcí).

Ve druhém případě, kdy je lékařská praxe 
provozována ve formě právnické osoby, zpra-
vidla jako společnost s ručením omezeným, je 
potřeba uvést, že úmrtím lékaře praxe neza-
niká, neboť právnická osoba není existenčně 
závislá na jednatelích a obchodní podíly spo-
lečnosti jsou dále předmětem dědického říze-
ní. Jinými slovy v případě úmrtí lze takovou 
lékařskou praxi zpravidla dále provozovat, 
avšak je nezbytné splnit zákonnou podmín-
ku, kterou je jmenování nového odborného 
zástupce, a to ve lhůtě deseti dnů ode dne 
úmrtí lékaře (blíže § 14 zákona o zdravotních 
službách). Odborným zástupcem je zpravidla 
lékař, který dále v rámci dotčené praxe sám 
poskytuje zdravotní služby, ale není vylouče-
no, aby plnil jen funkci odborného zástupce, 
přičemž zdravotní služby budou poskytová-
ny jinými lékaři – zaměstnanci společnosti, 
přičemž musejí být splněny podmínky pro 
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personální zajištění poskytovaných zdra-
votních služeb podle vyhlášky č. 99/2012 Sb. 
V těchto případech doporučujeme dle okol-
ností z důvodu případné zastupitelnosti, aby 
právnická osoba měla nejméně dva jednatele 
s oprávněním za společnost samostatně jed-
nat, kdy jedním z těchto jednatelů je osoba 
z rodinného okruhu vlastníka společnosti. 
Jak bylo uvedeno výše, právnická osoba úmr-
tím jednatele ani společníka automaticky 
nezaniká, a dojde-li k úmrtí lékaře, který je 
současně společníkem a jednatelem s. r. o., 
může takto jménem této právnické osoby 
jednat další jednatel. Vycházíme z dosavadní 
praxe, kdy úmrtí společníka a jediného jedna-
tele dočasně doslova paralyzuje právnickou 
osobu do doby jmenování dočasného správce 
právnické osoby soudem a ukončení pozů- 
stalostního řízení.

V obou případech, i přes těžké životní 
období, je nutno co nejdříve zahájit spolu-
práci s příslušným krajským úřadem, který 
poskytne bližší informace a v mnoha přípa-
dech i pozitivní pomoc. Důvodem k tomu 
aktivnímu přístupu jsou výše uvedené zákon-
né lhůty, jejichž zmeškání může být v ojedi-
nělých případech prominuto, ale nelze s tím 
automaticky počítat.

Pokud se dědicům, kteří sami nemají kvali-
fikaci k pokračování lékařské praxe zemřelého 
lékaře, podaří zajistit pokračování v poskyto-
vání zdravotních služeb tak, jak je shora uve-
deno, třeba i dočasně s pomocí jiného lékaře či 
lékařů, mohou pak lékařskou praxi „prodat“, 
tedy u právnické osoby převést obchodní podíl 
na kupujícího, u fyzické osoby převedením 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
a smluv se zdravotními pojišťovnami na kupu-
jícího. K prodeji může dojít i tak, že se podaří 
nalézt kupujícího, který plynule naváže na 
praxi zemřelého lékaře v zákonem stanovené 
lhůtě do 60 dnů.

Ukončení lékařské praxe
Nedojde-li k pokračování v poskytování 

zdravotních služeb či jmenování odborné-
ho zástupce právnické osoby, je nutno o této 
skutečnosti vyrozumět příslušný krajský úřad, 
který by měl pozůstalé poučit o dalším postupu 
a poskytnout zákonem uloženou součinnost.

Zdravotnická dokumentace
Především je potřeba zajistit ordinaci, 

respektive zdravotnickou dokumentaci před 
přístupem neoprávněných osob a neoprávně-
nou manipulací s touto dokumentací. Usta-
novení § 57 zákona o zdravotních službách 
v tomto smyslu stanoví, že pokud oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb zaniklo 
úmrtím poskytovatele a nepostupuje-li se 
podle § 27 (viz výše), je ten, kdo žil se zemře-
lým ve společné domácnosti, nebo osoba mu 
blízká, nebo vlastník objektu, ve kterém byly 
zdravotní služby poskytovány, je-li mu úmrtí 
známo, nebo jiná osoba, která přišla jako prv-
ní do styku se zdravotnickou dokumentací, 
povinen oznámit neprodleně úmrtí poskyto-
vatele příslušnému správnímu orgánu (pří-
slušný krajský úřad) a zajistit zdravotnickou 
dokumentaci tak, aby byla chráněna před 
nahlížením nebo jiným nakládáním neopráv-
něnými osobami či ztrátou. Ani osoby, které 
takto zdravotnickou dokumentaci zajišťují, 
nesmějí nahlížet do zdravotnické dokumen-
tace a jsou povinny zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, které se dozvěděly 
o pacientech, o jejichž zdravotním stavu je 
vedena zdravotnická dokumentace, a jiných 
skutečnostech souvisejících s poskytováním 
zdravotních služeb a dále musejí umožnit 
vstup do objektu, v němž se nacházelo zdra-
votnické zařízení, osobě pověřené přísluš-
ným krajským úřadem za účelem převzetí, 
popřípadě provedení soupisu zdravotnické 
dokumentace. Podrobnosti, zejména postup 
krajského úřadu, stanoví § 57 zákona o zdra-
votních službách.

Z  praxe lze po dohodě  s  příslušným 
krajským úřadem doporučit, aby ve vstupu 
do lékařské praxe byla vyvěšena informace 
o ukončení činnosti a rovněž i kontakt na 
lékaře, kterému krajský úřad zdravotnickou 
dokumentaci předal, nebo kontakt na pří-
slušný krajský úřad, kde pacienti získají další 
informace.

Zdravotní pojišťovny
Pozůstalí, respektive správce pozůstalosti, 

by dále měli informovat o zániku oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb zdravotní 
pojišťovny, s nimiž měl zesnulý lékař uzavřeny 
smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní 
péče, a to bez ohledu na skutečnost, že tuto 
informaci smluvní pojišťovny mohou dostat 
i od příslušného krajského úřadu. Informaci 
o rozsahu smluvních vztahů by měla zpravidla 
poskytnout osoba, která lékařské praxi zpra-
covávala účetnictví či zajišťovala komunikaci 
se zdravotními pojišťovnami prostřednictvím 
měsíčních výkazů o poskytované zdravotní 
péče pojištěncům.

Pracovněprávní vztahy 
Se zánikem lékařské praxe provozované 

fyzickou osobou je spojen i zánik pracovně-
právního vztahu s personálem, zpravidla půjde 
o zdravotní sestru, administrativní pracovníky 
a další osoby, s nimiž lékař v souvislosti s pro-
vozem lékařské praxe uzavřel pracovněprávní 
vztah. U právnické osoby, která provozovala 
lékařskou praxi, je v případě záměru dědiců 
tuto praxi ukončit nutno postupovat podle 
ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce cestou 
výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnan-
ci z důvodu zrušení zaměstnavatele či jeho 
části. V těchto případech je nutno upozornit 
na nárok zaměstnanců na odstupné dle § 67 
zákoníku práce.

Zdravotní a sociální pojištění
S  ukončením lékařské praxe je rovněž 

spojena oznamovací povinnost vůči příslušné 
okresní správě sociálního zabezpečení a zdra-
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votní pojišťovně, jejímž obsahem je odhlášení 
zaměstnanců z účasti na zdravotním a sociál- 
ním pojištění s ohledem na skutečnost, že 
zaměstnavatel přestal být zaměstnavatelem, 
a to ve lhůtě osmi dnů ode dne úmrtí zaměst-
navatele.

Nájemní vztah
Pokud nebyla lékařská praxe provozována 

ve vlastních prostorách, je rovněž nezbytné 
kontaktovat pronajímatele. V případě fyzic-
ké osoby lze uvést, že nájemní vztah končí 
okamžikem úmrtí lékaře, ale je nezbytné pro-
kazatelně pronajímatele o této skutečnosti 
informovat. Obdobný postup se zpravidla týká 
i právnické osoby, která nesplněním podmínky 
jmenovat odborného zástupce ztrácí způsobi-
lost k provozování soukromé lékařské praxe, 
tj. dojde k odnětí oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, což je zpravidla podmín-
kou ukončení smlouvy o nájmu nebytových 
prostor (dle nové terminologie smlouvy o ná-
jmu prostor sloužících podnikání).

Pojištění odpovědnosti – profesní pojiš-
tění

Každá lékařská praxe je ze zákona povinna 
uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním 
zdravotních služeb. Velká část lékařů uzavřela 
pojištění s partnerem České lékařské komory, 
kterým je pojišťovna Kooperativa (kontakty 
lze nalézt na webových stránkách komory  
www.lkcr.cz). Informaci o konkrétní pojišťov-
ně by měla opět poskytnout osoba, která vede 
účetnictví, případě daňový poradce. V případě 
právnické osoby lze uvažovat o tzv. udržova-
cím pojištění po určitou dobu bez ohledu na 
skutečnost, že byl ukončen provoz lékařské 
praxe, neboť právnická osoba i nadále nese 
odpovědnost za doposud poskytovanou péči.

Výpověď smluvních vztahů s dodavateli
S lékařskou praxí je spojen její provoz, 

který předpokládá dodávky různých služeb, 
jež jsou poskytovány na základě smluvních 
vztahů mezi lékařskou praxí a dodavateli. 
Zpravidla se jedná o účetní a daňové služby, 
IT služby, telefonní a internetové služby, do-
dávky spotřebního a zdravotnického mate-
riálu, úklidové služby a řada dalších. Rovněž 
nelze opomenout smlouvy o spolupráci mezi 
poskytovateli zdravotních služeb. Přehled do-
davatelů – závazkových smluvních vztahů, by 
měla opět poskytnout osoba odpovědná za 
účetnictví, případně daňový poradce, který 
by měl mít k dispozici i znění jednotlivých 
smluv. V případě fyzické osoby se zpravidla 

jedná o prokazatelné oznámení o úmrtí lékaře, 
kterým smluvní vztah zaniká. V případě práv-
nické osoby je nezbytné v rozsahu smluvních 
podmínek smluvní vztah ukončit výpovědí.

Osoba lékaře
Doklady

Toliko pro úplnost uvádíme, že je nutno 
rovněž odevzdat občanský průkaz společně 
s rodným listem a případně i oddacím listem 
na matriku obecního úřadu v místě trvalého 
bydliště zemřelého lékaře, přičemž bude vysta-
ven úmrtní list. Řidičský průkaz se odevzdává 
na příslušný dopravní inspektorát. Průkaz 
pojištěnce na kterékoliv pobočce zdravotní po-
jišťovny. Cestovní pas příslušnému obecnímu 
úřadu s rozšířenou působností, který jej vydal, 
nebo Policii ČR. Byl-li lékař poživatelem sta-
robního důchodu, je nutno informaci o úmrtí 
sdělit okresní správě sociálního zabezpečení. 
Úmrtí lékaře – člena České lékařské komory 
je třeba současně oznámit příslušnému okres-
nímu sdružení ČLK, ve kterém byl lékař re-
gistrován.

Závěr
Výše uvedený výčet není absolutní, neboť 

každá lékařská praxe má svá specifika, avšak 
obsahuje nejdůležitější informace, které by 
pozůstalým měly při ukončení lékařské praxe 
pomoci. 

Zásadní je komunikace s příslušným kraj-
ským úřadem, a to nejen v souvislosti s odnětím 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
ale zejména s ohledem na zajištění zdravotnic-
ké dokumentace, která musí být dále v rámci 
návaznosti zdravotní péče poskytované pa- 
cientům předána v co nejkratší době novému 
poskytovateli zdravotních služeb, nebo distri-
buci zdravotnické dokumentace nově zvolené-
mu lékaři pacientem zajistí právě krajský úřad.

Dále je nutno zohlednit dosavadní pracov-
něprávní a smluvní závazky, které by měly být 
rovněž přednostně vypořádány, je-li to vzhle-
dem ke konkrétní situaci, např. dědickému 
řízení, možné.

Záměrně se nevěnujeme zániku právnic-
ké osoby, kdy tento proces je spjat zejména 
s ekonomickými aspekty právnické osoby, ale 
i její finanční bilancí. Tento proces je vhodné 
konzultovat zejména s daňovým poradcem 
a stanovit ideální postup pro zánik právnické 
osoby s přihlédnutím k aktivům a pasivům 
konkrétní právnické osoby.

Mgr. Daniel Valášek, MBA,  

právní kancelář ČLK

Mgr. Aleš Buriánek,  

spolupracující advokát, právní kancelář ČLK

 

Požadujeme:
• Odbornou způsobilost 
•  Certifikát o absolvování 

základního kmene
•  Specializovaná způsobilost 

v příslušném oboru  
je výhodou 

• Trestní bezúhonnost

Nabízíme:
• smluvní mzdu pro lékaře se 

specializovanou způsobilostí  
až 70 000 Kč měsíčně

• poskytujeme stabilizační  
odměnu až 500 000 Kč při 
setrvání v zaměstnaneckém  
poměru 48 měsíců

• nástup možný ihned
• akreditované pracoviště
• pracovní poměr na dobu  

neurčitou
• příspěvek na ubytování (pro 

nově přijímané zaměstnance 
s trvalým bydlištěm mimo Krá-
lovéhradecký kraj) na 24 měsí-
ců ve výši  
3 500 Kč

• příspěvek na penzijní  
a životní pojištění

• možnost využití nemocniční 
knihovny

• dotovaná strava v jídelně  
v areálu nemocnice 

• zaměstnanecký mobilní tarif 
i pro členy rodiny

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

• nástupní mzda lékaře  
s odbornou způsobilostí od  
41 440 Kč (bližší informace 
o mzdě při osobním jednání)

• nástupní mzda lékaře po  
základním kmeni od  
49 630 Kč (bližší informace 
o mzdě při osobním jednání)

V případě zájmu kontaktujte: 

Bc. Eva Jará, +420 728 215 931,  
jara.eva@nemocnicenachod.cz

Přijme 

lékaře/ku  
na rehabilitační  

oddělení

Nemocnice
Náchod
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V zářijovém čísle jsme vás informovali o povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, který 
uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, jež jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost 
zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká. Tuto povinnost jsou 
zdravotnická zařízení povinna splnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 
31. 12. 2022. Pokyny pro nakládání s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení.

Co s odpadem zdravotnických  
a léčivých prostředků

Vyjádření Ministerstva životního prostředí k povinnostem původce odpadu v rámci 
poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

V této souvislosti Česká 
lékařská komora jménem pre-
zidenta MUDr. Milana Kubka 
vznesla k příslušným orgánům 
ochrany veřejného zdraví dotaz, 
zda se tato povinnost vztahuje 
i na zdravotnická zařízení, která 
mají letitě „odpadové hospodář-
ství“ zajištěno pomocí externích 
kvalifikovaných firem, zpravidla 
v rámci nájmu nebytových pro-
stor – ordinace, přičemž tyto 
služby pro jednotlivé ordinace 
zajišťuje pronajímatel (např. po-
liklinika).

Po opakované výzvě, kdy byla 
třikrát oslovena hlavní hygienič-
ka ČR a Ministerstvo životního 
prostředí, jsme obdrželi stanovis-
ko Ing. Bc. Jana Maršáka, Ph.D., 

ředitele odboru odpadů MŽP, 
z něhož citujeme:

Zákonem o odpadech je naklá-
dání s odpady ze zdravotní péče 
poskytované ve vlastním sociál-
ním prostředí pacienta upraveno 
v celé šíři problematiky v obecné 
rovině. Jednotlivé druhy odpadů 
vznikající v této oblasti se však 
mohou významně lišit, zejména 
co se týče jejich vlastností a po-
tenciálních rizik, která nakládání 
s těmito odpady představuje pro 
lidské zdraví a životní prostředí.

Při zvažování zdravotních 
rizik vyplývajících z  možných 
nebezpečných vlastností odpadů 
vznikajících při zdravotní péči ve 
vlastním sociálním prostředí pa-
cienta, se jedná zejména o odpady, 
které obsahují nebo jsou kontami-
novány choroboplodnými zárodky, 
dále odpady, které obsahují geno-
toxické látky, nepoužitelná léčiva 
nebo ostré předměty. Zdravotní 
riziko tak není možno posuzovat 
obecně, ale vždy je nutno vychá-
zet z vlastností konkrétního druhu 
odpadu.

V souladu s ustanovením § 89  
odst. 2 zákona o odpadech je v pří-
padě zdravotní péče poskyto-
vané ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta původcem 
odpadu ze zdravotní péče po-
skytovatel zdravotních služeb.

Nakládání s odpady léčiv běž-
ně vydávaných fyzickým osobám 
(občanům) prostřednictvím sítě 
lékáren je dále upraveno také zá-

konem č. 378/2007 Sb., o léčivech 
a o změnách některých souvisejí-
cích zákonů („zákon o léčivech“), 
ve znění pozdějších předpisů. Ob-
čan vrací nepoužitelná léčiva 
zpět do lékárny v souladu se 
zákonem o léčivech. Ustanovení 
§ 91 zákona o odpadech upravuje 
povinnosti provozovatelů lékáren 
ve vztahu k léčivům odebraným 
od fyzických osob, které nejsou 
specificky řešeny zákonem o lé-
čivech tak, aby bylo zabráněno 
nevhodnému nakládání s těmito 
odpady léčiv.

Zvýšenou pozornost je však 
třeba věnovat např. léčivům, 
k jejichž aplikaci jsou současně 
dodávány aplikátory ve formě 
ostrých předmětů ( jehly, injekč-
ní pera, planžety apod.) a které 
si pacient na základě lékařského 
předpisu vyzvedává v  lékárně. 
Pokud předepíše pacientovi lé-
kař tuto formu domácí injekční 
léčby, musí jej současně poučit 
o nakládání se vzniklým odpadem. 
Pacient pak předává tento odpad 
(v pevném obalu) poskytovateli 
zdravotních služeb, tedy na shro-
mažďovací místo do zdravotnické-
ho zařízení (ordinace lékaře nebo 
určené společné shromažďovací 
místo pro více lékařských ordinací 
apod.), které mu léčbu předepsa-
lo. Původcem tohoto odpadu ze 
zdravotní péče je poskytovatel 
zdravotních služeb, tj. lékař, 
s. r. o., zdravotnické zařízení 
apod.

V případě dalších druhů od-
padů pocházejících z poskytování 
zdravotní péče v domácím prostře-
dí pacienta (např. drobný převa-
zový materiál nebo inkontinenční 
pomůcky apod.) je poskytovatel 
zdravotních služeb povinen vždy 
poučit pacienta o způsobu naklá-
dání a bezpečném uložení tohoto 
druhu odpadu tak, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví lidí či poškození 
životního prostředí. Odpad je pak 
ve vhodném obalu běžně odstra-
ňován jako součást směsného 
komunálního odpadu.

Pro další podrobnosti k uvede-
ným povinnostem při nakládání 
s  odpady ze zdravotní péče po-
skytované ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta vám doporu-
čujeme obrátit se přímo na resort 
Ministerstva zdravotnictví, který 
je pro uvedenou oblast odborným 
gestorem.

K  povinnostem stanoveným  
v § 89 odst. 1 zákona o odpadech 
sděluji, že jsou zde obecně nasta-
veny povinnosti právnických nebo 
podnikajících fyzických osob (pů-
vodců odpadu ze zdravotní péče) 
ohledně zpracování pokynů pro 
nakládání s těmito odpady v zaří-
zeních, v nichž tento odpad vzniká. 
Tyto pokyny musejí být součástí 
provozního řádu a spolu s ním 
musejí být schváleny místně pří-
slušným orgánem ochrany veřej-
ného zdraví ( hygienickou stanicí). 
Dotazy na konkrétní způsob plnění 
této zákonné povinnosti ohledně 
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způsobu a formy, jak tyto poky-
ny do provozního řádu zařadit, je 
však třeba směřovat na jednotlivé 
krajské hygienické stanice, pří-
padně na jejich zřizovatele, kte-
rým je Ministerstvo zdravotnictví.

Dále bych vás chtěl upozornit 
na skutečnost, že pro situace, kdy 
je v rámci jedné budovy např. poli-
kliniky sdruženo několik poskyto-
vatelů zdravotních služeb (např. 
ordinace soukromých lékařů, s. r. o.  
apod.), kteří mají zájem, aby pro 
ně nakládání s odpady zajišťoval 
jeden subjekt, často pronajímatel 
nebo vlastník budovy, umožňuje 
zákon o odpadech využít institu-
tu tzv. zprostředkování ve smyslu 
definice § 11 odst. 1 písm. t), kdy 
se rozumí:„zprostředkováním 
nakládání s odpady zajišťování 
využití nebo odstranění odpadu 
jménem jiných osob, včetně přípa-
dů, kdy nemá právnická nebo pod-
nikající fyzická osoba zprostřed-
kovávající nakládání s  odpady 
(dále jen ‚zprostředkovatel‘) tyto 
odpady fyzicky v držení“. Zpro-
středkování nakládání s odpady 
smí být prováděno pouze na zá-
kladě ohlášení této činnosti kraj-
skému úřadu příslušnému podle 
sídla zprostředkovatele. Pokud 
má zprostředkovatel sídlo mimo 
území České republiky, ohlašuje 
svou činnost Magistrátu hlavního 
města Prahy. Hlášení se provádí 
prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích po-
vinností (ISPOP) www.ispop.cz,  
ohlašovacího elektronického for-
muláře F_ODP_OZD.

Uzavřením smlouvy o zpro-
středkování nakládání s odpady 
zmocňuje původce odpadu ( lékař, 
s. r. o. apod.) zprostředkovatele 
k  tomu, aby pro něj zajišťoval 
nakládání s veškerým odpadem, 
který produkuje. Původce odpadu 
je stále vlastníkem odpadu a má 
všechny povinnosti původce odpa-
du až do okamžiku jeho předání do 
zařízení určeného pro nakládání 
s odpady, a to i v případě, že za 
něj po dobu přepravy zajišťuje 
tyto povinnosti zprostředkovatel. 
Podrobnosti ke zprostředkování 
nakládání s odpady jsou stanoveny 
v § 45 zákona o odpadech.

Zdůrazňuji, že povinnost 
vést průběžnou evidenci odpa-
dů a v případě překročení limitů 
podat roční hlášení o produkova-
ných odpadech dle ustanovení § 94 
a 95 zákona o odpadech zůstává 
na původci odpadu ( jednotlivém 
zdravotnickém zařízení, s. r. o., lé-
kaři apod.). Přičemž běžná lékař-
ská ordinace nedosáhne ročních 
ohlašovacích limitů – produkce 
více než 600 kilogramů nebezpeč-
ných odpadů nebo více než 100 tun 
ostatních odpadů.

Z výše uvedeného stanoviska 
MŽP ČR vyplývá, že každý po-
skytovatel zdravotních slu-
žeb, ať už se jedná o fyzickou, či 
právnickou osobu, a bez ohledu 
na skutečnost, zda mu odpadové 
hospodářství zajišťuje jiný sub-
jekt, ať už jde o pronajímatele, či 
odbornou firmu aj., nebo si tuto 
činnost zajištuje sám, je povinen 
splnit zákonnou povinnost, je-

jímž obsahem je zpracování do-
datku k provoznímu řádu, který 
obsahuje pokyny pro nakládání 
s odpady ze zdravotní péče, a to 
nejpozději do 31. 12. 2022 (od-
kazujeme na původní článek 
zveřejněný v časopise Tempus 
medicorum č. 9/2022). Věcně 
příslušné jsou v této věci kraj-
ské hygienické stanice, které by 
měly poskytnout bližší informaci 
a případně i vzory těchto dodatků 
k provozním řádům. V této sou-
vislosti lze odkázat například na 
formulář, který je dostupný na 
webových stránkách Hygienic-
ké stanice hlavního města Prahy 
(www.hygpraha.cz), nebude-li 
k dispozici vzor místně příslušné 
krajské hygienické stanice. Obec-
né vzory doporučujeme použít až 
v případech, kdy místně příslušná 
hygienická stanice nedisponuje 
vlastním vzorem.

V souvislosti s výše uvedeným 
stanoviskem je potřeba uvést, že 
právní kancelář ČLK dlouhodobě 
zastává názor, že původcem odpa-
du v domácím prostředí je lékař 
pouze v případech, kdy pacienta 
léčivem a případně i aplikátorem 
vybaví, nikoliv v případech, kdy 
vystaví recept. V obou případech 
je nutno pacienta poučit o způsobu 
nakládání se zdravotnickým od-
padem. Pro úplnost je však nut-
no uvést, že lékař není povinen 
zřizovat žádné veřejně dostupné 
místo pro zdravotnický odpad, ani 
není povinen od pacienta převzít 
jakýkoliv (ve smyslu všechen) 
zdravotnický odpad, přičemž výše 
uvedené stanovisko MŽP nevěnu-
je pozornost skutečnosti, jakým 
způsobem by měl být zdravotnický 
odpad vzniklý na základě přede-
psání lékařem rozlišován, respekti-
ve identifikován. V této souvislosti 
lze doporučit, aby lékař pacienta 
poučil o  tom, že použité léčivé 
přípravky a aplikátory je možno 
vracet i do lékáren.

Dle stanoviska MŽP spadají 
dotazy stran této problematiky 
do kompetence hygienických 
stanic.

Mgr. Daniel Valášek, MBA
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Pane profesore Charváte, vy to vidíte!  
Aneb pohled z druhé strany

Jsem polymorbidní stařec, 
který za dlouhá léta nashromáždil 
diagnóz na rozdávání. A aby toho 
nebylo málo, pořídil jsem si na sta-
ré koleno (pravé) ještě popliteální 
trombózu a k ní rovnou plicní em-
bolii. Jsem zvyklý dělat věci dů-
kladně. Nějak to na mne dolehlo 
na chaloupce a já jsem se z posled-
ních sil sbalil a dopravil autem do 
Prahy. Na nějakou dušnost jsem 
zvyklý, tak co. Jenomže dušnost 
nepřecházela. Dalšího dne mi to 
začalo být nápadné, a tak jsem se 
viděl nucen požádat o radu svou 
chytrou praktickou lékařku. Po 
dvou hodinách a několika labora-

torních vyšetřeních jsem byl po-
slán na centrální příjem nemoc-
ných a tam zjistili, že čtyři ze šesti 
mých plicních laloků ( jak jsem se 
teprve při odchodu z nemocnice 
dozvěděl) jsou v čudu. A protože 
jak praví Jiří Suchý, nikdo neví, 
kde je čud, trvalo další hodiny, než 
jsem byl – poté, co jsem původně 
doklusal (no, doploužil se) na am-
bulanci přes Prahu pěšky – sanit-
kou převezen přes ulici a uložen 
na oddělení III. interní kliniky. 
V osm hodin večer, bez kloudné-
ho vysvětlení a bez večeře. Což 
o to, hlad jsem ještě pár dní potom 
neměl. Ale když není příjem, není 

vydání a k zácpě už je jenom krok. 
To není při embolizaci ten pravý 
požitek ani fenomén. Trombus, 
praví učebnice, se může utrhnout 
při jakémkoliv zvýšení tlaku.

Třetí interní klinika v histo-
rické budově špitálu založeného 
Josefem II. v roce 1781. To už je 
nějaká tradice. Skvělý profesor 
Charvát, zakladatel psychoso-
matiky u nás s krásnou knížkou 
Život, adaptace a stres… Sám pa-
matuju éru profesora Pacovského. 
Výtečný klinik nadaný velikým 
přehledem a fenomenální pamětí. 
Přísný šéf této kliniky, jeho vizi-
ty byly výukové digesty, souhrny 

všeho důležitého. Referující lékař 
musel být na pozoru, aby ho pan 
profesor na něčem nenachytal. 
Svou diagnózu doplňoval cíleným 
hovorem s  nemocným ad hoc. 
Spolupracoval jsem s ním v po-
sudkové komisi, v níž jsme tříbili 
své názory, a já tak dostával „na-
lejvárnu“ z klinického poznání 
up-to-date. Studoval vše a pama-
toval. V komisi jsem mu předložil 
balík pacientovy dokumentace, 
kterou jsem já den předem hodiny 
rozebíral a dělal si četné poznám-
ky. Pan profesor balík prolistoval, 
zavřel oči a do nálezu nadiktoval 
vše podstatné, aniž by cokoliv vy-

Doporučená cena 895 Kč
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COVID-19
DIAGNOSTIKA n LÉČBA n PREVENCE

COVID-19
 Diagnostika n Léčba n Prevence 
Pavel Dlouhý, Marek Štefan, Aleš Chrdle a kolektiv

Kniha shrnuje aktuální informace o covidu-19, vedle dia-
gnostiky a léčby se věnuje také prevenci včetně očkování. 
Publikace je orientovaná prakticky, a kromě přehledových 
kapitol zahrnuje stručné manuály pro ambulance i lékaře 
v nemocnicích, řadu grafů a tabulky s indikacemi a dávko-
váním léků. Pozornost je věnována také intenzivní péči, 
covidu-19 v dětském věku (včetně PIMS) nebo následkům 
po onemocnění včetně tzv. long covidu. Na přípravě knihy 
se podílel zkušený kolektiv autorů, který publikoval od 
května 2020 řadu textů o covidu-19, vypracoval doporu-
čené postupy, manuály a stanoviska, díky kterým byla po-
skytována pacientům v České republice kvalitní zdravotní 
péče v souladu s aktuálními vědeckými poznatky.

Vybíráme z obsahu:
n Manuál: diagnostika a léčba covidu-19 mimo nemocnice n Manuál: diagnostika a léčba  
covidu-19 v nemocnicích n Epidemiologie covidu-19 n Diagnostika covidu-19 n Terapie  
covidu-19  n Očkování proti covidu-19 n Následná péče po covidu-19 („Long covid“) 
 n Péče o lékaře, sestry a další zdravotníky v době pandemie

www.maxdorf.cz
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nechal. Oba jsme byli perfekcio-
nisti a nepodepsali bychom něco, 
o čem bychom nebyli pevně pře-
svědčeni. Vznikaly z toho odborné 
diskuse, při nichž jsme probrali 
teoretické i praktické problémy 
nejen pacienta a jeho schopností, 
ale i celkových aspektů života, jen 
letmo se dotknuvše současného 
politického dění. Krásná klinic-
ká doba. Tady budu v nejlepších 
rukou, říkal jsem si.

Leč tempora mutantur et nos 
mutamur in illis. Vyšetření bylo 
důkladné, ale informační vakuum 
(či embargo?) téměř stoprocent-
ní. Nedopátral jsem se výsledků 
svých vyšetření ani medikace, 
kterou jsem tu od sester v přís-
ném utajení (nebo neznalosti?) 
dostával. Podle vzhledu tablet 
jsem tu svou nepoznával. A  ač 
jsem předem upozorňoval na svou 
opulentní medikaci, na níž jsem 
léta jakžtakž kompenzován s tím, 
že podstatnější změna je záhy po-
trestána prudkým zhoršením cel-
kového stavu, ten z lékařů, který 
zrovna sloužil, měl dojem, že ji 
musí změnit. První den to šlo, byl 
jsem schopen s mediky, kteří se na 
mně učili, žertovat a společensky 
konverzovat, následující den jsem 
se ale změnil v rozbolavělého zá-
vrativého starce, s oporou postele 
taktak dopajdavšího na WC, kde 
ovšem posezení bez výsledku a je-
hož jedinou touhou bylo zalézt do 
tepla a tmy a pokud možno nebýt 
s nikým a ničím v kontaktu. Musel 
jsem si vykverulovat návrat aspoň 
části svých léků, abych se zase vrá-
til do přibližně normálního života. 
Jako bych to neznal, jako bych to 
neříkal.

Myslím, že nemám příliš pře-
mrštěné požadavky, ale informací 
jsem se nemohl dobrat. Přijali mě 
ve středu večer, vyšetřili a pravili, 
že plicní embolie, jakého rozsa-
hu, to neřekli, jen že nikoliv malá, 
asi vpravo. Jindy že oboustranná 
a pořádná. Další den ultrazvuk cév 
pravé dolní končetiny, vyšetřen 
zevrubně, informace podobná. 
Lékaři se denně střídali a pět dní 
jsem na informace neměl šanci. 
Jedna lékařka se zmínila o tom, že 

snad by mohla tato příhoda nějak 
souviset s GE nálezem, ale zase 
hned běžela dál. Sobota – starší 
pan doktor, díval se do dokumen-
tace a vzkázal jen, že sprchovat 
nohu nemůžu a sestra mi zvýšila 
kompresní obvaz. Pak neděle – 
mladý kolega, nic nevěděl, pročetl 
dokumentaci a řekl, že se musím 
zeptat ošetřujícího lékaře ( jen 
kdybych věděl, který to je). Aspoň 
povolil sestrám, aby mi daly pro-
jímadlo (ty totiž samy neudělají 
nic, natož aby mně – lékaři – po-
volily nahlédnout od mé vlastní 
dokumentace). Netušil jsem ani, 
jak dlouho se budu těšit pohos-
tinnosti zdejšího zařízení, natož 
kdy a jak bude možné provést na 
tyto dny původně plánované gas-
troskopické vyšetření a za jakých 
podmínek.

V  pondělí jsem se těšil na 
ošetřující lékařku. Přišla zase 
jiná, mladá, zeptala se, jak mi je, 
a na mé dotazy pravila, že to musí 
prostudovat a že pak přijde. Pro-
studovala asi, ale nepřišla určitě. 
Já mám odjakživa ještě hendikep 
v tom, že si nepamatuju obličeje, 
a tak jsem tu byl jak v panoptiku 
rozličných měnících se figur. Na-
štěstí tato paní doktorka mi už 
vydržela.

Sestry? Od mladých, pečli-
vých, usměvavých přes nezku-
šené a ustrašené žákyňky ( ještě 
teď mám po rukách několik he-
matomů, jak se nemohly trefit do 
žíly) až po starší, silně nerudné, 
intenzivně vyvolávající vzpomín-
ku na Suchého Nemocnici u nemi-
losrdných sester. A že na sestrách 
pohoda pacienta záleží měrou lví. 
A pak pomocný personál, vesměs 
ne český, udržující ale stařičké 
a notně ošuntělé oddělení v pří-
mo vzorné čistotě a vůni. I tak nás 
potěšilo setkání se švábem, nikoliv 
Malostranským. To už tak v histo-
rických budovách bývá. A sanitáři 
vesměs přímo skvělí.

Úterý jakžtakž, až na bolesti 
hlavy a páteře od stálého ležení 
a kostrbatého vyžvýkaného polš-
táře a kvůli sousedům, chovajícím 
se maligně k mým potřebám. Je-
den celou noc zběsile kašlal (sest-

ra se neobjevila a on ráno o ničem 
nevěděl), druhý byl televizní ma-
niak a jak ho časně ráno vzbudila 
sestra na odběry, už pustil televizi 
a nedovolil ji zhasnout do pozdní-
ho večera. U toho psal esemesky, 
telefonoval a konverzoval, s kým 
to šlo. Z pokoje se přitom nehnul. 
Mučení Novou bych to nazval. 
Televize běžela i v době četných 
návštěv jeho rozvětveného pří-
buzenstva, nejlépe při večeři, kdy 
běžel pro život nepostradatelný 
seriál Ulice. Děs, Novu už nechci 
ani vidět. Nebyl s to pochopit, že 
někomu, zvlášť při bolesti hlavy, 
nedělá neustálý hluk dobře. Prý 
učitel. Nadšeně na mne hlaholil: 
Heleďte, doktore, teď bude ten 
pierot! A zesílil Hercule Poirota. 
Bože, zač mne trestáš!?

Není divu, že jsem měl spánek 
napadrť. Musel jsem, já hyper-
somnik, požádat o „něco na spaní“. 
Měl jsem představu nějakého leh-
kého trankvilizéru. Večer mi sestra 
přinesla další mně neznámou ta-
bletu. Později se ukázalo, že to byl 
Buronil. V pět ráno mne vzbudilo 

sucho v ústech, neklid, parestézie, 
krutá bolest uvnitř hlavy a celko-
vě vegetativní nepohoda. Vím, že 
Buronil je antipsychotikum, které 
se mj. užívá u neklidných starců 
nebo nezvladatelných oligofreni-
ků k tlumení agresivity. Já jsem 
ho nikdy nepředepisoval, protože 
má řadu hodně výrazných vedlej-
ších účinků. V běžně dostupném 
souboru informací je u Buronilu 
hned na počátku uvedeno varování 
před možným vedlejším účinkem: 
krevní sraženiny v žilách, zvláště 
dolních končetin, které mohou 
putovat žilním řečištěm do plic, 
zapříčinit bolest na hrudi a dýchací 
obtíže (tedy i smrt – sic!!!). Poraďte 
se s lékařem, pokud se u vás nebo 
u někoho z vaší rodiny již někdy 
vyskytly potíže s  krevními sra-
ženinami – ucpání cév, embolie 
(jistě vhodný preparát pro člověka 
hospitalizovaného pro embolii na 
podkladě trombózy). Dále: jestliže 
máte onemocnění srdce nebo se ve 
vaší rodině vyskytlo onemocnění 
srdce či cév (no, já jsem kardiak cca 
čtvrtstoletí s bypassem a opakova-

Hledáme 
REVIZNÍ LÉKAŘE / LÉKAŘKY

- na plný či částečný úvazek
- práci u nás lze nakombinovat s vaší         
  praxí 
- po zaškolení možnost práce 
  z domova

Vaši práci umíme ocenit. Nabízíme 
motivující finanční ohodnocení, 
k tomu 13. mzdu a celou řadu dalších 
benefitů.

Hledáme pro lokalitu PRAHA.
Těšíme se na Vaše životopisy. 

Jaroslav Pekárek
jaroslav.pekarek@ozp.cz
tel. č.: 777 462 701

Inzerce
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Pomóóóc, pacient se topí – v digitalizovaném 
zdravotnictví!
Toon Kortooms napsal o tom, že se topí doktor, ale mě napadlo, že se nám topí pacienti. Docházím k názoru, že 
IT jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Slouží nenahraditelně v zobrazovacích metodách, předávání výsledků 
v laboratořích atd. Mohu působit jako tradicionalista, proto uvedu něco z mé osobní IT anamnézy:

V sedmdesátých letech jsem 
měl na stole logaritmické pra-
vítko a na něm počítal barevnou 
koncentraci, parametry ekg, spo-
třebu služebního vozidla apod.  
V dalších letech přišla kalkulačka 
SHARP EL 531A, sice ruční, ale 
uměla cosinus pro ekg. Posléze se 
objevil Pocket computer SHARP 
PC-E220, byl prázdný, ale uměl. 
Asi měsíc jsem nekomunikoval 
s rodinou a natlačil jsem do něj 
spirometrii, BMI, výpočet výpla-
ty sestře a deset jiných programů. 
PC v roce 1992 měl závratných  
80 MB a japonská tiskárna mě 
stála 30 tisíc korun! Vydržela, až 
než jsem šel do důchodu. Poměr-
ně rychle jsem vybudoval praco-
viště pro sebe i pro sestru. Oba 
jsme měli PC, tiskárnu, skener, 
u sestry navíc maličká tiskárna 

na přímé platby např. à 30 korun.  
U sebe jsem měl ještě „malé kotě“ 
Acer připojený k internetu, tím 
jsem se primitivně, ale účinně 
bránil zavirování.

V důchodě prodlévám devět 
let a  zastupoval jsem v  sedmi 
ordinacích, ve čtyřech po úmrtí 
doktora. Z různorodého softwa-
ru nemám zrovna radost. V době 
covidu jsme měli v bytě 1500 pa- 
cientů = home office. Jistě, v této 
situaci to bylo správné, ale nou-
zové řešení. Telemedicínu nepo-
važuji vůbec za ideální. Pacienta 
chci vidět naživo, stávalo se, že 
jsem žasl, jak se změnil od po-
slední návštěvy. Při palpaci bři-
cha se někdy vyskytují velké dife-
renciálně diagnostické rozpaky, 
ale taky často stačí jeden hmat 
a je jasno. Učíme se to léta, ale 

naučit to telemedicínu považuji 
za nereálné, taky proto, že paci-
enta se máme dotknout. Z oboru 
pastoralmedizin jsem přečetl asi 
jen jeden článek, ale utkvělo mně, 
že pacienta se máme dotknout. 
Totéž nám říkal prof. Horáček na 
kožním: „Je nutné, abyste se do-
tkli exantémů demonstrovaných 
pacientů. Nikdo z nich nebude 
infekční, nesmíte se jich štítit.“ 

Pacient se topí v digitalizaci 
ještě z důvodu objednávání. Exis-
tují vyšetření, kde je objednávání 
nezbytné. Měl jsem ve zvyku objed-
návat pacienty, kteří si to přáli, a ty, 
kteří vyžadovali více času. Dnes se 
v ambulancích objednává všechno 
a prostor pro akutní a subakutní 
diagnózy je malý nebo nulový. Po-
kud je u lékaře jedna sestra a má 
všechny objednávat, je to velmi 

náročné, ale pacienty zná. Druhý 
extrém je recepce a naneštěstí ještě 
call centrum. Konkrétně vzdálené 
90 kilometrů a pracovnice o tom 
člověku neví vůbec nic. Odmítne ho, 
ale vzato po právní stránce, pacient 
přichází k lékaři a nikoliv k pracov-
nici na recepci. 

Klasická perlička z praxe: pá-
tek, je 15 hodin, odjíždím na služ-
bu na internu. Přijde neobjednaný 
pacient a má glykemii 32. Zrovna 
jsem ho vzal do auta a během noci 
už byl v přijatelných hodnotách. 
Mohl počkat do pondělka a víme, 
že z hyperglykemického kómatu 
se hůře probouzí. 

Proč to píši? Protože známí 
pacienti mě vedou k tomu, abych 
se na problematiku díval i z opač-
né strany. 

MUDr. Jiljí Minařík, Veselí nad Moravou

nými stenty). A taky: jestliže jste 
pod vlivem tlumících léků, např. 
léky navozující spánek, silné léky 
proti bolesti (však já beru a mám 
tady taky předepisován Tramal, 
dokonce ho dostávám v jednom 
kalíšku s tím Buronilem). „To my 
tady tak běžně dáváme.“

Začal jsem se bát. A to nejsem 
ani hypochondr, ani přehnaně 
úzkostný neurotik. Kdybych byl 
paranoidní, byl bych přesvědčen, 
že mne chtějí zabít. Ani to nejsem. 
Nevím, který ze zde kolem probí-
hajících lékařů mi to ordinoval, 
tak nevím, komu si postěžovat. Já 
bych Buronil považoval za prepa-
rát jednoznačně kontraindikovaný. 
A taky jsem si připadal jako nesvé-
právný jedinec, pasivně polykající 
nějaké „prášky“, které sestra přine-
se v kalíšku, jež podle tvaru nepo-
znám a většina sester na dotaz, co 
to zrovna beru, mi odpoví, že to se 
musím zeptat pana doktora. (Kdy 
a kterého, když nade mnou sestra 

stojí, aby viděla, že jsem je opravdu 
teď hned spolkl?)

Ve středu velká vizita. Totiž to, 
čemu se tak tam dnes říká. Velká 
byla tím, že pokoj byl plný bílých 
plášťů. (Vzpomněl jsem Jana We-
richa: Byla tam řada maharádžů, 
rádžů, džů, ů). Pan profesor – jmé-
no jsem hned zapomněl – jako ze 
současného seriálu „z lékařského 
prostředí“ s úsměvem společensky 
prošel kolem mne jako jediného 
přítomného pacienta, jedna z lé-
kařek, ta věkově pokročilejší a mně 
hodně nepovědomá, mu řekla něco 
v tom smyslu, že jsem to já, on se 
mne zeptal, jak mi je a že tedy ve 
čtvrtek domů. Já jsem začal říkat 
o té své noční příhodě (kterou bych 
teď vyhodnotil jako přechodnou 
mozkovou ischemii – taky mi ráno 
naměřili tlak kolem 200/100 a pře-
trvávala ještě dlouho typická bolest 
hlavy na temeni). Pan profesor roz-
tržitě vyslechl a s trvajícím úsmě-
vem pravil: „Z toho se vyspíte, na 

shledanou.“ Jeho suita jako ohon 
komety tiše vyšuměla za ním. Pan 
profesor Pacovský se musel v hro-
bě obracet.

Pochopil jsem, že jsem v ne-
dostatku pokory málo ctil jedno 
z poselství knihy Kazatel: „Vše je 
marnost, nic než marnost a trá-
pení ducha.“ Z celé hospitalizace 
tedy bylo nejlepší nejspíš přístro-
jové vyšetření a určitě jídlo, ne-
zvykle chutné, neobvyklé a pestré. 
Třeba jsem měl k obědu dušené 
hovězí se žampiony a  pórkem, 
kukuřičnou polentu s hráškem. 
No a zbývalo mi doufat, že útrpné 
léčení se setká s alespoň slušným 
výsledkem. Dum spiro, spero. 
Nebo naopak?

Propouštěcí zpráva, čítající 
pět stran podrobných výsledků, 
byla velmi fundovaná a podrob-
ně dokumentovaná. Zhlédnutí 
grafických nálezů CT a sono jsem 
se ale nedočkal (prý mohu požá-
dat pracoviště, kde mi to dělali, 

a oni mi za poplatek nález snad 
vytisknou, nebo pošlou?). Dobře, 
zedník by se nepídil. Leč náš celo-
životní psychosomatický přístup 
trpí, psychologie úpí a holistický 
přístup k člověku zmizel úplně. 
Člověk jako směs jednotlivých 
drůbků, nehodných byť nejstruč-
nější psycho- či logoterapie. Jaká je 
prognóza rekanalizace mého cév-
ního řečiště v plicích, mi zůstalo 
utajeno. Vypadalo, že nesmějí ani 
naznačovat. Pane profesore Char-
váte, vy to vidíte!

Ex post jsem si dnes vyluštil 
křížovku ve starém Tempusu me-
dicorum s tajenkou citátu pana 
profesora Pacovského: Společ-
nost potřebuje současně vědecky 
myslícího a jednajícího odborníka 
a současně zázračného lékaře, kte-
rý rozptýlí obavy nemocného. 

Svatá pravda, pane profesore!
J. K.

(Redakce zná celé jméno 
autora)

NAPSALI JSTE
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CELÉ ZNĚNÍ INZERÁTŮ + DALŠÍ PRACOVNÍ 
NABÍDKY A ZAJÍMAVÉ INFORMACE NAJDETE NA 
WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI. CZ

Jsme tu pro Vás již 11 let

Pro státní nemocnici LKH Villach provozující společností KABEG nabízíme následující pozici:

Lékařský/-a specialista/-tka pro interní lékařství 
s odborností intervenční kardiologie
Více informací o výběrových řízeních naleznete na naší burze práce na internetu na adrese  
www.kabeg.at.

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

Nemocnice Pardubické kraje přijme posilu na pozici:

LÉKAŘ/KA INTERNÍHO ODDĚLENÍ 
(PŘIJMEME ABSOLVENTY)

Do našich nemocnic 
(Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Svitavy a Ústí nad Orlicí) 

přijmeme lékaře/lékařky na interní oddělní.

v Orlickoústecké nemocnici jsme otevřeli nový  pavilon
urgentního příjmu?
naše interní ambulance stále rozšiřují spektrum
vyšetřovacích metod díky nové přístrojové technice?

práci v akreditovaných nemocnicích,
moderní pracoviště,
přívětivé školitele nejen pro absolventy.

Víte, že:

 
Nabízíme:

Více na www.nempk.cz/kariera

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

Získáte ideální
pracovní prostředí
amnoho výhod.

Zvažte to!

HLEDÁME
ZDRAVOTNÍ SESTRY

LÉKAŘE
adalší zdravotnické profese

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ  
POJIŠŤOVNA ČR
PŘIJME  
REVIZNÍHO LÉKAŘE
■ Výkon práce: pobočka VoZP Hradec Králové 
■ Náplň práce: Kontrolování využívání a posky-
tování potřebné zdravotní péče v jejím objemu...

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 
ŠTERNBERK
HLEDÁ LÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Psychiatrická léčebna Šternberk přijme lékaře 
psychiatra, internistu i lékaře absolventa se 
zájmem o psychiatrii ■ Požadujeme: odbornou... 

KRAJSKÁ NEMOCNICE  
T. BATI, A. S.
HLEDÁME  
PRIMÁŘE NA ODD. KLINICKÉ BIOCHE-
MIE 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 odděle-
ní klinické biochemie a farmakologie...

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 odděle-
ní anesteziologie, resuscitace a intenzivní...

KRAJSKÁ NEMOCNICE  
T. BATI, A. S. 
HLEDÁME  
PRIMÁŘE NA ODDĚLENÍ ORL,  
CHIRURGIE HLAVY A KRKU,  
NEUROLOGICKÉ  
A NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje 
pravidelná výběrová řízení na pozice primářů 
oddělení ORL, chirurgie hlavy a krku...
 
ONK, A.S., NEMOCNICE  
KUTNÁ HORA
PŘIJME LÉKAŘE/ 
LÉKAŘKU VÍCE SPECIALIZACÍ
ONK, a.s., Nemocnice Kutná Hora přijme: lékaře 
/ lékařku chirurga a lékaře / lékařku se spe-
cializací radiodiagnostika a lékaře ústavní 
pohotovostní služby. ■ Nabízíme motivační ...

REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV –  
VŘ – PRIMÁŘ/KA ODD.  
ZOBRAZOVACÍCH METOD
Ředitel Revmatologického ústavu, Praha 2, 
Na Slupi 4 vyhlašuje přijímací řízení na...

DPS „ONDŘEJOV“ S. R. O.
PŘIJME VEDOUCÍHO  
KLINICKÉHO PSYCHOLOGA
Denní psychoterapeutické sanatorium „On-
dřejov“ s.r.o. přijme vedoucího klinického...

DPS „ONDŘEJOV“ S. R. O.
PŘIJME PSYCHIATRA
Denní psychoterapeutické sanatorium 
„Ondřejov“ s.r.o. přijme psychiatra...

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S., PRAHA 
9 PŘIJME LÉKAŘE NA LŮŽKOVÉ ODD.  
NÁSLEDNÉ PÉČE
Přijmeme do prac. poměru na kratší úv. lékaře 
na lůžkové odd. následné péče (event. na DPP...
......................................................................

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S., PRAHA 9 
PŘIJME LÉKAŘE – ENDOKRINOLOGA,  
INTERNISTU
Přijmeme do prac. poměru lékaře do ambulance 
se specializ. způsob. v oboru: ENDOKRINOLOGIE.........................................................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 

LÉKAŘE DO SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
■ Podmínkou specializace ORL, pneumologie, 
kardiologie, neurologie, psychiatrie se zájmem...
......................................................................

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE DO SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ NEUROLOGIE. 
Možno i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen...
......................................................................

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE NA ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, REHABILITACE, TRANSFUZNÍ A HE-
MATOLOGICKÉ, ARO, CHIRURGIE, PATOLOGIE...
......................................................................

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE NA ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLOGIE, DĚTSKÉ 
ODDĚLENÍ. Minimálně základní kmen...

OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN, A.S.
HLEDÁME LÉKAŘE  
NA NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Nabízíme zaměstnání na špičkovém, moder-
ním pracovišti neurologie se statutem...

PLDD HOSTIVICE – HLEDÁM 
ZÁSTUP DO ORDINACE PLDD
V Hostivici u Prahy na 1-2 dny v týdnu. Speci-
alizace v oboru vítána... 

PREDIKO, S.R.O.
HLEDÁ LÉKAŘE GENETIKA
Genetické centrum Prediko s.r.o. ve Zlíně 
(www.prediko.cz) hledá do svého týmu...

LÁZNĚ SLATINICE A.S.
VEDOUCÍ LÉKAŘ/KA LÁZNÍ
■ Co bude Vaším úkolem: Péče o lázeňské 
pacienty a samoplátce; Příjem a propouštění...
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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

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: MUDr. Marcela Křížová, prof. PhDr. Radek 
Ptáček, Ph.D., MBA
• Proč a  jak porozumět reprezentantům pomáhajících 

profesí? 
• O individuálních motivech volby pomáhající profese, ideál- 

ní 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 psycholo-
gie. Prezentace výsledků současného bádání o štěstí. 
V čem spatřují dnešní lidé štěstí a kde hledají rady, jak 
jej získat – v některých vybraných státech i u nás. Etic-
ké 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

4/23 Léčba v graviditě 
ONLINE
Datum: 21.1. 2023
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2 
Odborný garant: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D., před-
nostka Kliniky psychiatrie FN Olomouc 

Účastnický poplatek: 400 Kč
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 
• Léčba psychofarmaky v graviditě
doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D. 
• Léčba psychofarmaky v laktaci

6/23 Úskalí komunikace pro zdravotnické pracovníky 
ONLINE 
Datum: 21. 1. 2023, 9.00–12.15 hod.
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Přednášející: PhDr. Jana Woleská, Ph.D., klinický psycholog 
FN v Motole
• Komunikace s obtížným klientem/pacientem
• Reakce na úzkostné chování a agresi

7/23 Praktická endokrinologie a obezitologie (hyb-
ridní kurz)
ONLINE i osobní účast
Datum: 21. 1. 2023
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., ředitelka 
Endokrinologického ústavu, Praha 1
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D. 
• Tyreopatie dospělých a dětí v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Tereza Grimmichová, Ph.D. 
• Endokrinologie v kostce – kazuistiky
doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D. 
• Hyperandrogenní stavy
MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.
• Primární hyperparatyreóza a diferenciální diagnostika 

hyperkalcemie
prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. 
• Obezita v ordinaci praktického lékaře
RNDr. Michala Vosátková 
• Laboratorní vyšetření v endokrinologii – praktické aspekty
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. 
• Genetika v endokrinologii – přínos pro praxi

5/23 Thanatologie (+ eutanázie) v současném klinic-
kém pohledu 
ONLINE
Datum: 24. 1. 2023
Délka: 3 hodiny
Počet kreditů: 3
Účastnický poplatek: 400 Kč
Lektor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Pojem a náplň thanatologie – nauky o lidské smrti se v po-
sledních desetiletích s nástupem a rozšířením neodkladné 
resuscitace a rozvojem resuscitační medicíny, podpůrných 
metod pro úspěšné přežití rozhraní života a smrti velmi 
rozšířil. Téma se velice rozvíjí i vědecky a implementuje 
i společensky.
Podtrhuje se tím potřeba seznamovat se s novými poznat-
ky a podněty pro každého klinického lékaře. Základní 
orientace doplňuje klinické myšlení, osobní filozofii 
a rozhodování. Diskutuje se i pojem tzv. eutanazie se 
zpřesněním náplně. Téma přesahuje medicínu, má svůj 
medicínsko-právní význam, usměrňuje společenské 
povědomí i komunikaci.
Webinář se věnuje novým poznatkům, novým pojmům, 
společným aspektům, významným pro současnou dobu 
i pro přicházející budoucnost. 

8/23 Epilepsie (hybridní kurz)
ONLINE i osobní účast
Datum: 28. 1. 2023
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Odborný garant: MUDr. Jana Zárubová, Poliklinika Bu-
dějovická, Praha 4 
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 
• Systém neurologické péče o lidi s epilepsií a novinky léčby
• Péče o lidi s epilepsií z pohledu praktického lékaře (před-

nášející bude doplněn)
MUDr. Jana Zárubová
• Co by měl každý lékař vědět o epilepsii 
Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 
• Co nabízí EpiStop, z. s.

9/23 Ozbrojený útočník ve zdravotnickém zařízení
Datum: 28. 1. 2023
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Mgr. Michal Barda
Max. počet lidí ve skupině: 20 
Kurz je primárně určen pro lékaře a členy pomáhajících 
profesí. Rozebrány budou základní charakteristiky necí-
leného ozbrojeného útoku v rámci zdravotnického zaří-
zení (případy „aktivního střelce“ i útoku chladnou zbraní), 
nástroje prevence a řešení situace podle metodiky uteč 
/ schovej se / bojuj. Součástí je také blok první pomoci 
a několik modelových situací.

11/23 Mindfulness-based stress reduction (MBSR) I. 
ONLINE
Datum: 4. 2. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Přednášející: doc. MUDr. Petr Zach, CSc., Mgr. Filip Štys
Kurz bude probíhat online přes platformu Zoom (podrobné 
instrukce k připojení obdrží účastníci předem). Všechny 
materiály (audio nahrávky meditací, slidy, texty atd.) účast-
níci obdrží po skončení kurzu e-mailem.
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný 
program snižování stresu, který vyvinul na konci 70. let 
20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě univerzity 
v Massachusetts. Využívá psychologický pojem všímavost 
(anglicky mindfulness). Cílem programu je pomoci lidem 
lépe zvládat stresující podněty a různé projevy dlouhodo-
bého stresu, jako je úzkost, deprese a vyčerpání. 

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
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
• Proč a  jak porozumět reprezentantům pomáhajících 

profesí? 
• O individuálních motivech volby pomáhající profese, ideál- 

ní 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.

13/23 Co vám může dnes neurochirurgie nabídnout 
aneb Kdy kontaktovat neurochirurga
Datum: sobota 11. 2. 2023
Místo konání: seminární místnost Neurochirurgické a neu-
roonkologické kliniky, Pavilon CH1, ÚVN Střešovice, Praha 
6, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 800 Kč
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., Katedra neurochirurgie
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., Neurochirurgická a neu-
roonkologická klinika 1. LF KU a ÚVN 
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
• Cévní neurochirurgie
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
• Onkoneurochirurgie
• Oběd, komentovaná prohlídka kliniky
doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
• Spinální problematika
doc. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.
• Periferní nervy 

MUDr. Tomáš Moravec
• Hydrocephalus
• Diskuse 

15/23 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 23. 2. 2023
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4 - Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4 – Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci novo-
rozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, 
aby k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času 
a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti 
ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný test, po jehož 
úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že 
ovládá základní dovednosti týkající se zajištění novorozen-
ce na porodním sále, jednak možnost návštěvy na oddělení 
RES a JIP v perinatologickém centru s diskusí o zajímavých 
případech. Kurz bude veden formou workshopu.

16/23 Mindfulness-based stress reduction (MBSR) II.
ONLINE
Datum: 25. 2. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Přednášející: doc. MUDr. Petr Zach, CSc., Mgr. Filip Štys
Kurz bude probíhat online přes platformu Zoom (podrobné 
instrukce k připojení obdrží účastníci předem). Všech-
ny materiály (audio nahrávky meditací, slidy, texty atd.) 
účastníci obdrží po skončení kurzu e-mailem.
Mindfulness-based stress reduction (MBSR) je léčebný 
program na snižování stresu, který vyvinul na konci 70. let 
20. století Jon Kabat-Zinn na lékařské fakultě univerzity 
v Massachusetts. Využívá psychologický pojem všímavost 
(anglicky mindfulness). Cílem programu je pomoci lidem 
lépe zvládat stresující podněty a různé projevy dlouhodobé-
ho stresu, jako jsou úzkost, deprese a vyčerpání. 

17/23 Jak sladit očekávání lékařů a pacientů 
ONLINE
Datum: 25. 2. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Ing. Zuzana Hekelová
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Na první pohled není nic jasnějšího – pacient se chce 
uzdravit a lékař to má zajistit. Ve skutečnosti je však pod 
povrchem skryto mnoho aspektů, které situaci „kompliku-
jí“. Jednu z hlavních rolí hraje empatie zdravotníka i další 
složky jeho osobnosti. Jednou ze základních podmínek 
úspěchu v práci lékaře je dosažení ním a jeho pacientem – 
to znamená, že si obě strany rozumějí, pacient ví, co a proč 
má dělat, a především to dělat chce.

25. 3. 2023 Diagnostika a terapie poruch autistic-
kého spektra
Datum: 25. 3. 2023 
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9 – 
Libeň
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Odborný garant: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Přednášející: doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., MUDr. Ště-
pánka Kicková, Ph.D., prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
• Klinický obraz poruch autistického spektra
• Screening a diagnostika autismu
• Neurobiologie autismu
• Zobrazovací metody u autismu
• Terapie poruch autistického spektra

19/23 Sebeobrana pro lékaře II.
Datum: 25. 3. 2023
Místo konání: Dům lékařů, Drahobejlova 27, Praha 9
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 1000 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Mgr. Michal Barda
Max. počet lidí ve skupině: 20 

SERVIS
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Kurz je určen výhradně absolventům kurzu Prevence násilí 
a sebeobrana pro lékaře. Věnuje se zejména případům, kdy 
prevence selhala a konfliktní situaci už je nezbytné řešit fy-
zicky. Kromě sebeobranných technik se kurz soustředí také 
na psychickou přípravu, právní stránku sebeobrany a na 
procvičení probraných postupů v modelových situacích.
• Vliv stresu v konfliktní situaci a jeho zvládání
• Psychická a taktická příprava na sebeobranu
• Nácvik sebeobranných technik 
• Právní aspekty sebeobrany – diskuse
• Modelové situace
Každý z účastníků bude mít možnost, pro co nejlepší vy-
užití času na semináři, připravit si situaci, kterou zažil 
či o ní slyšel a chtěl by ji probrat z právního nebo čistě 
obranného hlediska.

20/23 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravot-
nictví) 
ONLINE
Datum: 15. 4. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Ing. Zuzana Hekelová
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová

Pokud si manažeři neuvědomují, že každý člověk, kterého 
řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory 
a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci uspět. 
A to platí i ve zdravotnickém managementu. Účastníci 
semináře získají informace o svém vlastním osobnost-
ním typu, v další části programu pak také o všech dalších 
osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich 
podřízení. To jim v jejich manažerské praxi pomůže 
k lepšímu pochopení názorů a postojů jejich podříze-
ných a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o komunikaci, 
zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho 
dalších oblastí.

21/23 Komunikace s kolegy ve zdravotnictví 
ONLINE
Datum: 20. 5. 2023
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Ing. Zuzana Hekelová
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
V práci trávíme více času než doma se svými blízkými 
(tam velkou část času logicky prospíme). Dlouhodobě 
napjatá komunikace na pracovišti přitom velmi vyčer-
pává naši energii potřebnou k optimálnímu pracovnímu 

výkonu i k životu vůbec. Odstranění problematických 
aspektů  v komunikaci s kolegy zdravotníky může vý-
znamně zlepšit životní pocit a uchránit od stresu. Bu-
dou zmíněny i konkrétní rady pro různé komunikačně 
zátěžové situace.

Tematické workshopy
Délka: 3 hodiny, od 18.00 do 20.15 hod
Počet kreditů: 3
Max. počet osob ve skupině: 20
Účastnický poplatek: 400 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektor: Ing. Marcela Roflíková
Představení a úvod do mindfulness prostřednictvím be-
nefitů, které mindfulness nabízí těm, kdo ji praktikují. 
Postupně se budeme věnovat:
1) redukci stresu
2) soustředění pozornosti
3) zvládání náročných situací
4) všímavé komunikaci s lidmi
Workshopy jsou vhodné pro nováčky v tématu, případně 
pro všechny, kdo si chtějí mindfulness připomenout 
a využít vedená cvičení pro vědomé zastavení v rych-
lých dnech.

Na jednotlivé workshopy je možné se přihlašovat samo-
statně.
Jak zklidnit mysl a snížit stres
ONLINE
24/23 datum: 10. 1.
25/23 datum: 4. 4.

Jak se lépe soustředit
ONLINE
26/23 datum: 17. 1.
27/23 datum: 11. 4.

Jak být k sobě v náročných situacích laskaví
ONLINE
28/23 datum: 24. 1.
29/23 datum: 18. 4.

Jak vylepšit vztahy s lidmi – komunikovat všímavě
ONLINE
30/23 datum: 31. 1.
31/23 datum: 25. 4.

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Hledám kolegyni/kolegu s  atestací VPL, či po kme-
ni, k dlouhodobé spolupráci do své ordinace v Praze 
10-Strašnicích. Částečný úvazek 1–3 dny v  týdnu či 
flexibilně po blocích. Moderně vybavené, akredito-
vané pracoviště. Zkušená sestra, přátelský kolek-
tiv. Pružná domluva pro atestanty, rekvalifikace, 
MD i  aktivní důchodkyně. Kontakt: 731 583 157,  
jana.mysliveckova@volny.cz
Na polikliniku v Praze 9-Kyje přijmeme na flexibilní úva-
zek lékaře/ku v oboru radiologie a zobrazovací meto-
dy a dále lékaře/ku v oboru diabetologie/interna. Nabí-
zíme: 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  dorost/pediatr a  preferujete ambulantní provoz 
u stabilního zaměstnavatele? Aktuálně nabízíme spo-
lupráci v těchto lokalitách: Brodek u Prostějova, České 
Budějovice, Praha (Kobylisy, Kyje), Meziměstí, Most, 
Pacov a Pelhřimov (flexibilní úvazek), Ústí nad Labem. 
Nabízíme: zajímavé mzdové ohodnocení, zaměstnanecké 
benefity, akreditovaná pracoviště, zajištění speciali-
začního 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 
spolupráci v  těchto lokalitách: Brno, Doksy, Hradec 
Králové, Louny, Moravská Třebová, Most, Nové Měs-
to p. Smrkem, Opava, Pečky, Praha 4, Praha 9, Šum-
perk (část. úvazek), Teplice, Ústí n. Labem, Vrchlabí, 
Kroměříž, Zlín. Neváhejte se nám také ozvat, pokud 
máte zájem o  jinou lokalitu. Nabízíme: zajímavé 
mzdové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, akre-
ditovaná pracoviště, zajištění specializačního vzdělá-
vání v oboru včetně dalšího vzdělávání, podporu při 
chodu ordinace s minimem administrativy. Kontakt:  
Mgr. Vlastimil Král, 733 679 555, kariera@medic-
linic.cz

Domácí Hospic sv. Zdislavy Třebíč hledá zástupce 
vedoucího lékaře pro práci 24/7 s nevyléčitelně ne-
mocnými lidmi společně s multidisciplinárním týmem 
složeným z lékařských i nelékařských profesí. Požadu-
jeme: lékař L3, zodpovědnost, spolehlivost, výborné 
komunikační dovednosti, aktivní řidič sk. B. Nabízíme: 
zkrác. úvazek, možno i 1,0 úv., smluvní plat, vzdělávání 
vč. zapojení do paliare.cz. Životopis a motivační dopis 
na e-mail: ladislav.kabelka@trebic.charita.cz, 
tel. 731 681 447. Více na trebic.charita.cz/kariera/
volna-mista/
Hledám do vlastní ordinace v Praze dalšího lékaře na 
trvalou výpomoc. Ambulance se nachází u metra Vyso-
čanská a nádraží Vysočany. Přístrojové vybavení CRP, 
STREP, FOB, HBA1C, Glu, INR, DD, NTproBNP, Tro-
ponin, Holter TK. Medicínský software Fons Galen. 

Ordinační doba 6 hodin plus administrativa, odměna 
DPČ 900 Kč brutto/hod., příplatky za poskytování zdra-
votní péče v cizím jazyce. Plný úvazek je také možný. 
Dovolená kdykoli není problém, protože se můžeme 
v plné míře zastoupit. Ozvěte se prosím v případě zájmu 
na ambulance.vysocany@seznam.cz, 776 572 809, 
Anna Chupina, Medianna Clinic s.r.o.
Hledáme pro naši zubní laboratoř v Geiertshalu (Ně-
mecko) nedaleko českých hranic zubního technika/
čku s dostatečnou zkušeností ve všech oblastech zubní 
protetiky. Nadstandardní platové podmínky, plný či 
částečný pracovní úvazek. Bližší info na tel. 724 888 069
Do kardiologické ambulance, Praha 6-Evropská, hledám 
kolegu/kolegyni kardiologa. Forma spolupráce a rozsah 
dle domluvy (úvazek, DPČ, fakturace atd.). Zavedená 
ambulance, úžasná sestřička a vděční pacienti z Pra-
hy 6. Kontakt: gabriela.dostalova@eurokardio.cz, 
731 239 397
Tulsia Clinic přijme do svého týmu lékaře/lékařku v obo-
ru psychiatrie. Kvalifikace v psychoterapii vítána, není 
ale podmínkou. Možný je částečný i plný úvazek. Jedná 
se o moderní, progresivně se vyvíjející multioborové 
zdravotnické zařízení orientované na duševní zdraví, 
psychosomatiku a neurologii. Krásné, nově zrekonstru-
ované prostory v blízkosti metra Anděl. Slušné ohodno-
cení, výborný pracovní tým. Nástup po dohodě. Kontakt: 
MUDr. Pavel Čech, 604 832 728
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní ne-
mocnice Praha vyhlašuje výběrové řízení na místo – pri-
mář Oddělení patologie. Předpoklady: VŠ lékařského 
směru, specializ. způsob. v oboru patologická anatomie, 
licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře – primá-
ře, příp. splnění podmínek pro její získání, diplom ČLK 
celoživ. vzdělávání lékařů, příp. splnění podmínek pro 
jeho získání, zdrav. způsobilost, bezúhonnost. Poža-
davky: min. 10 let praxe v oboru, orientace v ekonomice 
zdravotnictví, organizační, komunikační a manažer. 
schopnosti, osobnostní a profes. předpoklady pro řízení 
prac. týmu, uživ. znalost PC, aktivní znalost alespoň 1 
svět. jazyka. Nabízíme práci na moderním a špičkově 
vybaveném prac., velmi dobré platové podm., dod. dovo-
lenou a další benefity. Předpokl. termín nástupu 1.2.2023 
nebo po dohodě. Podrobné informace na webu kariera.
uvn.cz. Uzávěrka přihlášek 16.12.2022
Vedoucí lékař chirurgické ambulance. Kvalifikační 
požadavky: specializovaná způsobilost v oboru chirurgie. 
Nabízíme: zázemí perspektivní nemocnice, špičkově 
vybavené pracoviště, motivující mzdové ohodnocení, 
možnost seberealizace, podporu dalšího rozvoje, zaměst-
nanecké benefity (cafeteria systém), možnost ubytování. 
Kontakt: Mgr. Daniel Veselý, oddělení lidských zdrojů, 
321 756 616, daniel.vesely@nemocnicekolin.cz
Do Nemocnice Hořovice přijmeme chirurga s atestací, 
který se bude podílet na chodu nového oddělení. K dis-
pozici vám bude tým zkušených lékařů a zdravotníků. 
Vaše finanční ohodnocení s vámi probereme na osobní 
schůzce. V rámci našich benefitů nabízíme nové byty 
prémiové kvality i  s  vybavením, svozovou dopravu, 
mateřskou školku a mnohem více. Pro více informací 
kontaktujte personalni@akesoholding.cz nebo 720 
072 960 či 727 947 891
Do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 
přijmu kolegyni/kolegu na plný nebo částečný úvazek. 
Ordinace v rámci polikliniky Praha 13 Stodůlky. Nad-
standardní finanční ohodnocení a bonusy dle dohody. 
Životopisy zasílejte na medicaloffices@seznam.cz
Do zaběhnuté, moderně vybavené ordinace na Měl-
níku hledáme lékaře L3/L2 na plný či částečný úva-
zek (plný úvazek 30 hod./týdně). Ordinační hodiny si 
můžete rozvrhnout sami. Zkušené sestry a  možnost 
konzultací s  našimi konziliáři je samozřejmostí, 
vhodné i  pro lékaře interních oborů či před atesta-
cí, dohled zkušeného školitele zajištěn, zajistíme 
kompletní přípravu k  atestaci, příspěvek na vzdě-

lávací 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
Do nadstandardně vybavené ordinace VPL v Trapli-
cích, hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finan- 
ční odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném 
úvazku (30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinač-
ních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, 
INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele 
zajištěn, pomůžeme s  kompletní přípravou k  ates-
taci VPL, příspěvek na vzdělávací akce až do výše  
20 000 Kč/ročně. Kontakt: personalni@vseobecny-
lekar.cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL 
v Hodkovicích nad Mohelkou hledáme lékaře. Finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku 
(30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, 
možnost částečného úvazku. Moderně vybavená ordina-
ce (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI) vhodné i pro lékaře 
interních oborů či před atestací, dohled zkušeného ško-
litele zajištěn, zajistíme kompletní přípravu k atestaci, 
příspěvek na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/
ročně. Náborový příspěvek ve výši jedné měsíční mzdy 
(splatný po zkušební době). Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL 
v Kácově hledáme lékaře (L2 nebo L3). Finanční odměna 
až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 ho-
din/týdně), flexibilní volba ordinačních hodin, možnost 
částečného úvazku. Moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI), vhodné i pro lékaře inter-
ních oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele 
zajištěn, zajistíme kompletní přípravu k atestaci VPL, 
příspěvek na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/
ročně, náborový příspěvek ve výši jedné měsíční mzdy 
(splatný po zkušební době). Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s.r.o. 
přijme vedoucího klinického psychologa do Centra 
pro komplexní léčbu psychóz. Nabízíme: • práci v pří-
jemném pracovním prostředí známého zdravotnického 
zařízení • nadstandardní platové ohodnocení • podporu 
dalšího vzdělávání • 6 týdnů dovolené + studijní volno 
až 10 dní • stravenkový paušál • Multisport kartu. Po-
žadujeme: • dokončený psychoterapeutický výcvik • 
zkušenosti s vedením individuální, ideálně i skupinové 
psychoterapie • schopnost vedení týmu • výhodou je 
zkušenost s cílovou skupinou našich pacientů. Kontakt: 
727 947 891, dps@ondrejov.cz
Poliklinika Skalka nabízí spolupráci rehabilitačnímu 
lékaři/lékařce. Zavedená ambulance. Výborné pod-
mínky, vše dohodou. E-mail: jhrabakova@seznam.cz, 
724 459 437
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme lékaře na 
neurologickou kliniku. Nástup dle dohody. Kontakt: 
Renáta Stibůrková, renata.stiburkova@vfn.cz. Bližší 
informace na www.vfn.cz, kariera
NZZ Psychiatrie Praha hledá psychiatra s atestací či 
po základním kmeni na plný nebo i zkrácený úvazek. 
Poskytujeme rozšířenou psychiatrickou péči a rovněž 
psychodiagnostiku a psychoterapie hrazené ZP. Kontakt:  
info@psychiatrie-praha.cz, 604 864 834
Do zavedené ordinace VPL na Praze 8 hledáme lékaře 
(L2/L3 po kmeni) na celý či zkrácený úvazek. Nabízíme: 
finanční odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném 
úvazku (30 hodin/týdně), 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
Poliklinika Prosek, a.s., Praha 9 přijme do prac. po-

měru lékaře se specializovanou způsob. v oboru endo-
krinologie. Nástup 1.1.2023 nebo dle dohody. Kratší 
úvazek – do 0,6. Rozvrh prac. doby dohodou. Vhodné 
i  pro důchodce či ženy na rodičovské dovolené (věk 
není rozhodující). Nabízíme: Možnost ubytování. 
Přátelský kolektiv. Podpora vzdělávání. Odpovídající 
ohodnocení. Benefity – např.: příspěvek na stravu, pen-
zijní přip., kulturu, očkování. 4 dny sick days. 5 týd-
nů dovolené. Benefitní karta na volnočasové aktivity. 
Kontakt: Prchalová O., personální odd., 266 010 106,  
prchalova.o@poliklinikaprpsek.cz
Vedoucí lékař oftalmologické kliniky – primář. Na 
naše pracoviště poskytující komplexní ambulantní a ope-
rační péči o  oko včetně biologické léčby s  akreditací 
III. typu pro specializační vzdělávání lékařů hledáme 
vedoucího lékaře – primáře. Jsme klinickým pracovi-
štěm ČVUT. Požadujeme: specializovanou způsobilost 
k výkonu povolání lékaře v oboru oftalmologie, licenci 
ČLK pro výkon vedoucí funkce nebo splnění podmín-
ky pro vydání licence, organizační a řídicí schopnosti, 
zdravotní způsobilost a  trestní bezúhonnost. Nabí-
zíme: individuálně sjednanou nadstandardní mzdu, 
pracovní poměr v lokalitě Prahy 13, úvazek 1,0, pozici 
na akreditovaném pracovišti, stabilní zázemí v jednom 
z nejkvalitnějších soukromých zařízení očního lékař-
ství. Podporu managementu při dalším rozvoji kliniky. 
Podporu dalšího vzdělávání a profesního růstu. Nástup 
možný ihned nebo dle dohody. Pracovní poměr na dobu 
neurčitou. Náborový příspěvek. Firemní benefity.  
5 týdnů dovolené. Kontakt: Sophia Nagy, snagy@inno-
va-healthcare.cz, 737 609 943
Ambulantní služby Progressive přijmou lékaře psy-
chiatra do multidisciplinárního týmu pro adik-
tologické pacienty. Nabízíme: pracovní dobu dle 
domluvy, HPP na 0,2 úvazku, 22 dnů dovolené + 3 
sickdays, pracoviště v  centru Prahy. Možnost nástu-
pu v  průběhu 01/22. Požadujeme minimálně spl-
něný základní kmen v  oboru psychiatrie. Kontakt:  
Miroslav.giljan@progressive-ops.cz, 722 800 519
Hledám neurologa pro zástup či DPP do své neurolo-
gické ambulance na Dobříši/v Sedlčanech. Kontaktujte 
mě prosím mailem jan.farda@ordinacenanamesti.
cz nebo telefonicky 724 394 890
Fakultní  nemocnice Hradec Králové přij- 
me nového kolegu/kolegyni na pozici dětský neu-
rolog/dětská neuroložka. Více informací včet-
ně velké škály zajímavých benefitů naleznete zde: 
w w w.f n h k .cz/o -fa k u lt n i-nemocn ici/ k a r ie -
ra?id=1590.  Kontakt: persona ln i@fn h k.cz ,  
495 835 207
Do zavedené ordinace VPL v  Příbrami hledáme lé-
kaře (L2–L3) na plný úvazek (30 hod./týdně). Nabí-
zíme: finanční odměna až 90 000 Kč čistého, flexi-
bilní volba ordinačních hodin, moderně vybavená 
ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Možnost 
konzultace s  našimi konziliáři různých oborů (vč. 
pracovního lékařství). Placené vzdělávací akce do 
výše až 20 tis. ročně. Vhodné i  pro lékaře z  jiných 
oborů, kteří se chtějí rekvalifikovat na VPL. Kontakt:  
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do 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), 
flexibilní volba ordinačních hodin, možnost částečného 
úvazku, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK 
Holter, ABI) podpora specialistů a konziliářů z různých 
oborů příspěvek na 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 h/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, 
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Příjem řádkové inzerce:
www.clkcr.cz
sekce Pro lékaře 
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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
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 zajiš-
těn, 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. Fi-
nanční odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném 
úvazku (30 hodin/týdně), flexibilní volba ordinačních 
hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, CRP, INR, TK 
Holter, ABI). Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225
Do zavedené, plně vybavené ordinace VPL v obci Stehelče-
ves u Kladna přijmeme zdravotní sestru. Úvazek 1,0 (mož-
ný i částečný). Zaškolíme před nástupem od 1.1.2023. Sluš-
ná mzda, příplatky, odměny, výborná lékařka. Kontakt:  
info@emotmedico.cz
Do nemocnice pod Petřínem rádi přijmeme nové kolegy 
– lékaře se specializovanou způsobilostí, příp. základ-
ním kmenem na chirurgické oddělení (akreditované 
pracoviště pro specializační vzdělávání) a lékaře se spe-
cializovanou způsobilostí na anesteziologicko-resusci-
tační oddělení. Nabízíme příjemné pracovní prostředí 
v historickém centru staré Prahy s možností parkování, 
výbornou dostupností MHD, 5 týdnů dovolené + 3 sick 
days, velmi dobré mzdové ohodnocení, výhodné tarify 
mobilního operátora a další zajímavé zaměstnanecké 
benefity včetně podpory v dalším vzdělávání. Termín 
nástupu dle dohody. V případě zájmu pošlete životopis 
na kariera@nmskb.cz nebo volejte na tel. 731 695 323
Dobře zavedená kardiologická ambulance na Praze 
10 přijme lékaře s atestací z kardiologie. Bližší info při 
osobním setkání. Kontakt: kardiologiepraha10@
gmail.com
Do zavedené ordinace VPL v Černovicích na Pelhřimov-
sku a do domova seniorů hledáme lékaře (L2–L3) na celý 
úvazek 25 hodin/týdně. Nabízíme: finanční odměna až 
80 000 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 interních 
oborů či před atestací. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225
Do akreditované ordinace v Říčanech u Prahy hledám PL 
pro dospělé, atestace není podmínkou. Jedná se o dlou-
hodobý zástup v pátek 14:00–17:30, mzda 500 Kč čistého, 
zdravotní sestra k dispozici. Nabízíme i možnost stáže po 
domluvě. Kontakt: 606 671 313, praktikma@yahoo.com
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. Kon-
takt: 602 381 268, kariera@fortmedica.cz
Do soukromého ZZ přijmeme lékaře/ku s atestací z ARO  
a/nebo intenzivní medicíny  pro péči o  paci-
enty na domácí umělé plicní ventilaci (DUPV ). 
Možno na DPP, DPČ nebo zkrácený úvazek. Ma-
ximální volnost ve výběru času práce, velmi vý-
hodné i  jako přivýdělek. Kontakt: 603 519 979,  
ferdinand.polak@procare.cz
Přijmu očního lékaře do ambulance na Praze-západ. 
Kontakt: l.tur@seznam.cz
Poliklinika IPP s.r.o., nestátní akreditované zdravotnické 
zařízení s dlouholetou tradicí vypisuje výběrové řízení na 
pozici vedoucí lékař ambulantních specialistů – v oboru 
endokrinologie, neurologie nebo kardiologie na mini-
mální výši úvazku 0,8. Požadujeme specializovanou způ-
sobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., trestní bezúhonnost, 
výhodou praxe na obdobné pozici. Kontakt: voborilova@
poliklinikaipp.cz, 605 495 898

Lékař – urtopedické, interní, neurologické oddělení. 
Požadujeme: odpovídající vzdělání,
kmen či specializace v oboru výhodou, vítáme letošní 
absolventy LF. Nabízíme: práci na plný úvazek, zázemí 
perspektivní, plně akreditované nemocnice, moderní 
prostředí, možnost získání specializace v oboru, zaměst-
nanecké benefity (cafeteria systém), podporu vzdělávání 
a seberealizace, nástup možný ihned. Nabídky dalších 
volných míst pro lékaře naleznete na www.nemocnice-
kolin.cz. Kontakt: Mgr. Daniel Veselý, oddělení lidských 
zdrojů, 321 756 616, daniel.vesely@nemocnicekolin.cz
Do ordinace VPL v Brně přijmeme atestovaného lékaře či 
lékařku na 30 hodin týdně za 100 000 Kč měsíčně. Životo-
pisy zasílejte na iva.bednarik@seznam.cz
Do nadstandardně vybavené ordinace VPL Doloplazy 
na Prostějovsku hledáme lékaře (L2 nebo L3) na celý či 
částečný úvazek. Nabízíme: finanční odměna až 90 000 Kč  
čistého/měsíčně při plném úvazku (30 hodin/týdně), 
flexibilní volba ordinačních hodin, moderně vybavená 

ordinace (EKG, CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro 
lékaře interních oborů či před atestací, dohled zkušené-
ho 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
Vedoucí lékař LDN. Poličská nemocnice, s.r.o., se sídlem 
v Poličce, Eimova ul. 294, přijme vedoucího lékaře LDN. 
Zařízení provozuje 120 lůžek následné péče především 
pro region Svitavska, odborné ambulance, komplement. 
Provozovatel dále také poskytuje na LDN navazující po-
bytové, terénní a ambulantní sociální služby. Společnost 
je 100% vlastněna obcemi regionu. Kvalifikační požadav-
ky: základní interní kmen a specializovaná způsobilost 
v navazujícím oboru dle zákona č.95/2004Sb., 8 let praxe, 
předpoklady k vedení pracovního týmu. Pracovní úvazek 
1,0 s možností kombinace práce na lůžkovém oddělení 
a interní ambulanci. Běžná sada benefitů (příspěvek na 
stravování, penzijní pojištění, sick days…), 5 týdnů do-
volené, služební byt 2+kk v Poličce. Výše mzdy odpovídá 
srovnatelným pracovním pozicím v regionu. V případě 
zájmu prosím kontaktovat na tel. 732 567 007 nebo e-
-mail ldn@azass.cz
Do zavedené ambulance diabetologie, Praha 6-Řepy, při-
jmeme diabetologa. Nástup možný ihned, rozsah a typ  
úvazku dle domluvy. Vynikající fin. podmínky. Kontakt: 
vlachova@poliklinikapraha.cz, 739 353 002
Poliklinika Prosek a.s., Praha 9 přijme do prac. poměru 
lékaře na lůžkové odd. následné péče. Jsme menší odd. 
rodinného typu, rehabilitují zde pacienti převážně po 
operacích pohyb. ústrojí. Odbornost není specifiková-
na. Kratší úvazek. Vhodné i pro důchodce – věk není 
rozhodující. Nástup ihned nebo dle dohody. Nabízíme 
možnost ubytování, eventuálně přidělení služebního 
bytu. Benefity např.: příspěvek na stravu, penzijní při-
pojištění, očkování, kulturu. 3 dny zdrav. volna, podpo-
ra vzdělávání. Benefitní karta na volnočasové aktivity. 
Kontakt: Prchalová O., personální odd., 266 010 106,  
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz
Hledáme všeobecného praktického lékaře/ku a/nebo 
internistu/ku v Praze a okolí na plný i částečný úvazek. 
Pracovní smlouva, vysoké základní finanční ohodnocení + 
podíl na zisku, 5 týdnů dovolené, benefity, služební auto, 
telefon. Další informace na 732 222 222
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL v Tur-
nově hledáme lékaře (L2 nebo L3) na zkrácený úvazek. 
Finanční odměna 600 Kč/hodinu čistého, flexibilní volba 
ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, 
pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Do zavedené, nadstandardně vybavené ordinace VPL na 
Zlínsku hledáme lékaře (L2 nebo L3). Nabízíme: finanční 
odměna až 90 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku 
(30 hodin/týdně), možnost částečného úvazku, flexibilní 
volba ordinačních hodin, moderně vybavená ordinace (EKG, 
CRP, INR, TK Holter, ABI). Vhodné i pro lékaře interních 
oborů či před atestací, dohled zkušeného školitele zajištěn, 
pomůžeme s kompletní přípravou k atestaci VPL, příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč/ročně. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Hledáme lékaře do domova seniorů v okolí Znojma na  
8 hod./týdně. Odměna: 950 Kč čistého/hod. Vhodné pro 
lékaře se specializací VPL, interna, urgentní medicína 
apod. Možnost jako přivýdělek při práci v nemocnici 
nebo na RD. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.
cz, 773 545 225
Společnost Všeobecný lékař s.r.o. hledá do svého týmu 
lékaře či lékařku VPL L2/L3. Baví vás léčit, ale nemáte 
na práci v ordinaci dostatek času a prostoru? Chcete léčit 
z pohodlí domova a zdokonalovat se tak v oboru? Pojďte 
k nám léčit pomocí telemedicíny. Svobodná volba času strá-
veného s pacienty, veškeré vybavení (notebook, telefon,...) 
zajistíme a vás odborně zaškolíme. Mzdové ohodnocení až  
583 Kč/h netto, práce na DPP, podpora stabilní a  pro-
fesionální společnosti samozřejmostí. Kontakt:  
monika.klirova@vseobecnylekar.cz, 773 545 225
Prodám zavedenou praxi VPL, 35 km severně od Plzně. Ter-
mín převzetí od začátku r. 24, lze i během r. 23. K dispozici je 
byt, je možný jeho odprodej. Kontakt: vsteh@seznam.cz
Do zavedené oční ordinace v Praze 3 hledám lékaře/ku na 
1–2 dopoledne v týdnu dle domluvy. Kontakt: ocni-jarov@
seznam.cz nebo telefon 603 432 630
Do zavedené alergologické ambulance v Teplicích přijme-
me lékaře. Možno alergolog, pneumolog i internista. Rozsah 
a typ úvazku dle domluvy. Nástup možný ihned. Kontakt:  
739 353 002, vlachova@poliklinikapraha.cz
Do zavedené ambulance na Praze 4-Háje přijmeme lékaře 
na pozici psychiatr – vhodné i pro absolventa či lékaře 
v důchodu. Nástup možný ihned či dle domluvy. Rozsah 
a typ úvazku dle domluvy. Kontakt: 739 353 002, vlachova@
poliklinikapraha.cz
Do zavedené ambulance v Mostě přijmeme lékaře na pozici 
internista, endokrinolog, diabetolog, kardiolog. Ná-
stup možný ihned či dle domluvy. Rozsah a typ úvazku dle 
domluvy. Zajímavé fin. ohodnocení. Kontakt: 739 353 002, 
Vlachova@seznam.cz
Hledáme do naší diabetologické ordinace v Plzni léka- 
ře(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 podmínky. 
Kontakt: Bivamed@email.cz
Moderně vybavené akreditované pracoviště VPL (okr. Tá-
bor) přijme kolegu/kolegyni L2, L3 na částečný úvazek. 
Nadstandardní mzdové ohodnocení, příspěvek na stra-
vování, 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 
finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, příspěvek 
na vzdělávání a další benefity. Své CV prosím zasílejte 
na e-mail: h.zivcakova@prahamp.cz, 222 924 214
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: – na od-
dělení následné péče. Požadované vzdělání: spe-
cializovaná způsobilost v  oboru vnitřní lékařství 
a  geriatrie. – na oddělení NIP a  JIP. Požadované 
vzdělání: specializovaná způsobilost v  oboru aneste-
ziologie a  intenzivní medicína. Požadavky: zdravotní 
způsobilost, trestní bezúhonnost. Nabízíme: zajímavé 
finanční ohodnocení, přátelské a  moderní pracovní 
prostředí, příspěvek na stravování, ubytování, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na penzijní připojištění. Kontakt:  
vera.chvojkova@mediterra.cz, 483 367 354
Nemocnice Tanvald, s.r.o., hledá lékaře/ku na pozici 
primáře na oddělení NIP a JIP. Požadavky: VŠ LF, 
specializovaná 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 pra-
covní prostředí, smluvní nadstandardní plat, f lexibilní 
pracovní doba, 5 týdnů dovolené. Zajištění ubytování, 
dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění 
a další benefity. Nástup možný ihned nebo dle dohody. 
Kontakt: lékařský ředitel MUDr. Malikdin Andar, ma-
likdin.andar@mediterra.cz nebo na tel. 601 122 880
Dopravní podnik hl. m. Prahy přijme praktického lé-
kaře/lékařku. Požadujeme: VŠ vzdělání a specializaci 
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní 
lékařství • praxi 5 let • znalost ambulantního lékařské-
ho SW PC Doktor – výhodou • Nabízíme: mzdu ve výši  
87 360 Kč/měsíčně a úvazek 37,5 hod. nebo dle doho-
dy, jednosměnný provoz • vybavenou ordinaci (přístroj 
CRP, EKG, Rapid Test a další) • smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami • možnost odborného a dalšího vzdělávání 
• výrazně zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodin-
né příslušníky (lítačka) • penzijní připojištění po roce 
výkonu práce v hodnotě 1400 Kč měsíčně • stravenky 
v hodnotě 110 Kč • 5 týdnů dovolené • 3 dny zdravotní-
ho volna s náhradou mzdy/rok • poukázky Flexipass 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/výrazně 

individuální přístup • v ordinaci je zkušená a šikovná 
sestra • ordinace je umístěna v lokalitě Praha 6 • Kontakt:  
Mgr. Zuzana Větrovcová 725 368 140
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 estetické chirurgie. Spolupráce zkušených sester a op-
tometristy, moderní přístrojové vybavení. Kontakt: 608 
840 531, optomedic@seznam.cz
Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1 
přijme praktického lékaře s  atestací, pediat-
ra, foniatra a  lékaře stomatologa. Nabízíme za-
vedenou a  moderně vybavenou ordinaci v  centru 
Prahy, přátelský kolektiv, zajímavé finanční ohod-
nocení, příspěvek na stravování, příspěvek na vzdě-
lávání, příspěvek na kulturu a  další benefity. Své CV 
prosím zasílejte na e-mail d.nejtkova@prahamp.cz,  
tel. 222 924 214
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
Moderně vybavená soukromá ORL ordinace na Praze 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 to-
muto skvělému oboru již věnujete a  chcete své síly 
spojit v  jednom super kolektivu? Hledáme nejen 
atestované lékaře, ale i nadšené kolegy, kteří se v této 
specializaci teprve připravují nebo o ní uvažují. S  lé-
kaři vytváříme plán na míru. Umíme pracovat, léčit, 
díky akreditacím vzdělávat, podpořit se a  společně 
budovat, co má smysl. K podmínkám spolupráce při-
stupujeme individuálně. Těšíme se na váš kontakt,  
608 565 969, vedeni.vaspraktik@gmail.com
Privátní Ambulance ORL v Praze zaměstná lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru na 1–3 dny v týdnu. 
Ordinace je velmi dobře zavedená a předpisově zaříze-
na a je také v kompletně vybavené moderní poliklinice. 
Praxe se připravuje k případnému prodeji, kdy nový za-
městnanec může být při koupi upřednostněn. Kontakt: 
ambpraha@email.cz
Hledáme lékařku nebo lékaře gynekologa  do 
ordinace v  Praze 5. Nadstandardní ohodnoce-
ní, přátelský kolektiv, podpora vzdělávání a  dal-
ší benefity. Velikost úvazku dle dohody. Pošlete 
své CV a  kontakt na zenskylekar@seznam.cz  
nebo volejte na 736 732 781
Do zavedených ordinací v Praze 6 hledáme lékaře/lékařku 
VPL, PLDD a GYN. Zkušené sestry, bez administrativy, 
skvělý kolektiv i mzdové ohodnocení. Kontakt: d.pauk-
nerova@zdravotnisluzbymarjanka.cz
Neurologická ambulance v Praze 4 hledá rehabilitač-
ního lékaře. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, 
úvazek dle dohody. Kontakt: 602 685 530, 725 704 234, 
harmonie@harmoniepraha.cz
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
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

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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VPL Teplice. Přijmeme lékaře do akreditované or-
dinace VPL v  Teplicích. Jsme rodinná firma – otec 
a syn. Ideálně lékaře s kmenem interním nebo VPL či 
s atestací. Poskytujeme i RM pro absolventy. Nabízí-
me férové jednání, moderní ordinace, mladý kolektiv, 
úhradu vzdělávání a další benefity. Nadstandardní vy-
bavení ordinací včetně UZ. Mzda dle kvalifikace a ča-
sových možností – nabízíme i  zkrácený úvazek. Pra-
covní dobu lze flexibilně domluvit (např. pro lékařky  
na RD nebo s  malými dětmi). Kontakt: 606 612 606,  
jaroslav.bartos@lekarteplice.cz
Ústav pro péči o  matku a  dítě v  Praze přijme léka-
ře anesteziologa, internistu a  praktického lé-
kaře, radiologa. Možnost zkráceného úvazku. 
Na úseku anesteziologie možnost práce v  pohoto-
vostních službách na DPP či na úvazek. Nabízíme 
zázemí stabilní společnosti s  tradicí, zajímavé be-
nefity, nadstandardní finanční ohodnocení. Možnost za-
jištění pronájmu bytu. Kontakt: personalni@upmd.eu,  
296 511 240/800
Do našeho zařízení, které je akreditované MZČR 
pro obor dermatovenerologie, přijmeme léka-
ře/ku na celý i  zkrácený prac. úvazek. Pozice je 
vhodná též pro mladé lékaře/řky, jež mají splněný 
kmen u  lůžka (případně důchodce). Nástup mož-
ný ihned nebo dle domluvy. Kontakt: 605 495 898,  
voborilova@poliklinikaipp.cz
Pro naše pracoviště v  centru Prahy hledáme ates-
tovaného kardiologa  do plně vybavené ordi-
nace. Nabízíme přátelské prostředí a  profesio-
nální přístup a  zázemí polikliniky na metru I. P. 
Pavlova. Úvazek dle domluvy. Kontakt: 605 495 898, 
voborilova@poliklinikaipp.cz
Hledáme atestovaného endokrinologa/žku . 
Nabízíme přátelské prostředí,  profesionál-
ní 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

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
PL z Olomouce, čerstvě atest., sport. zaměřený, jazyky: 
AJ, NJ, přemýšlí, „co dál“ a zjišťuje možnosti v Olomouci, 
 v okolí nebo i  jiné – zajímavé prac. nabídky. Nabídky 
spolupráce, pln./část. úvazků/pár hodin týdně, zasílejte 
na PLOLOMOUC@seznam.cz
Internista-senior hledá místo v Plzni a nejbližším okolí 
i na část. úvazek. Kontakt: tic38@atlas.cz
Koupím praxi VPL Praha 6, Praha 5 a nejbližší okolí. 
Kontakt: praxevpl@gmail.com, 776 711 236

Hledám ke koupi interní praxi v Praze a blízkém oko-
lí. Kontakt: internapraxe@gmail.com, 608 741 200

ORDINACE, PRAXE 
Přenechám praxi praktického lékaře v Praze. Kon-
takt: 603 585 081
Nabízíme zavedené ordinace VPL na Zlínsku a Kro-
měřížsku (SRO). Kontakt: 775 679 982, 734 763 336
Koupím plicní ambulanci (pneumologie a ftizeologie), 
celá ČR. Kontakt: 775 192 462
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ 
a ZP. Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. 
Celá ČR. Kontakt: www.admedica.cz, 734 763 336, 
775 679 982
Hledám VPL s atestací do zavedené soukromé ordinace 
v Budišově u Třebíče. Nástup možný od 1. dubna 2023.  
Odchod do důchodu. Kontakt: 603 321 804
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé v Praze 
9. Kontakt: ordinacepl.praha@post.cz
Prodej chirurgie v Kralupech nad Vltavou, vedené jako 
s.r.o. Dojezdová vzdálenost do Prahy. Roční hrubý obrat  
5 mil. Kč při plném úvazku. Vybavený operační sálek  
a další 3 místnosti. Smlouvy s 6 ZP, mimo RBP. Kontakt: 
253 253 900
Hledám lékařku/lékaře do ordinace VPL pro dospělé 
na poliklinice Praha 9 na 2 dny v týdnu dle dohody. 
Zkušená sestra, program smartmedix. Kontakt: pol-
carova.s@seznam.cz
Zaměstnám na plný úvazek praktického lékaře v dobře 
vybavené a zavedené ordinaci na Kyjovsku, okres Hodo-
nín. Možnost prodeje či postupného převzetí. Zajímavý  
plat, obecní byt k dispozici. Nejsme řetězec. Kontakt: 
macek.krystof@outlook.cz, 733 565 357
Nabízím k prodeji zavedenou ordinaci praktického 
lékaře pro dospělé ve Vamberku. Ordinace ve vlastních 
prostorách, k dispozici i další prostory pro rozšíření 
služeb. Kontakt: 603 251 425, medirr@seznam.cz
Přenechám zavedenou ordinaci neurologie, dětská 
neurologie, EEG laboratoř v Šumperku od 1.7.2023 
z důvodu odchodu do důchodu. Kontakt: 602 551 216
Předám venkovskou ordinaci VPL v  okr. Prostějov. 
Kontakt: praxileko@email.cz
Nabízím praxi VPL s.r.o. v Novém Jičíně. 1800 reg. pac., 
smlouvy se ZP i PLS (400/rok). Prodej možný ihned, 
možnost zástupu, možnost nájmu bytu 2+1. Odchod do 
důchodu. Kontakt: pav.langer@centrum.cz
Prodám dobře zavedenou alergologickou ambulanci 
v Praze 6 s nabídkou další výpomoci, smlouvy se všemi 
ZP. Kontakt: 775 288 271, evakov@centrum.cz
Prodám levně dobře zavedenou kožní amb., s.r.o., v centru 

Opavy. Odchod do důchodu k 1.1.2023. Smlouvy se všemi 
pojišťovnami. Kontakt: mocek11@seznam.cz
Odkoupím ordinaci PL pro dospělé v Pardubickém,  
Královéhradeckém kr. nebo na Vysočině. Kontakt:  
ladipet@post.cz
Převezmu ambulanci VPL nebo INT v menším městě. 
Specializace mám. Kontakt: 607 652 204, praktik-
-hory@email.cz
Společnost nabízí zaměstnání lékaři/lékařce do 2 no-
vých ordinací v Praze. Velmi dobré platové podmínky 
včetně podílu na společnosti. Kontaktujte nás na dok-
torplus@doktorplus.cz
Prodám zavedenou samostatnou gynekologicko-
-porodnickou ordinaci v Praze 4, právní forma s.r.o., 
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Kontakt: 
p4g@volny.cz
Prodám gyn-por. pra xi. Praha-v ýchod. Smlouva 
se všemi ZP. Přes 3000 URČ. Kontakt: 731 931 522,  
prodampraxi@seznam.cz
Hledám atestovaného lékaře/lékařku pro spolupráci  
v praxi VPL pro dospělé prozatím na zkrácený pra-
covní úvazek s vyhlídkou na převzetí praxe. Kontakt:  
jana.krauzova@volny.cz
Koupím ordinaci VPL na Českobudějovicku. Jsem ates-
tovaný VPL. Kontakt: 728 887 194
Nabízíme v zastoupení majitelky Jany Tesárkové neby-
tové 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 Jihomorav-
ském 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, vede-
no 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 blíz-
kost Ostravy. Prodej možný ihned, možnost zástupu 
nebo VPP lékaře. Kontakt: 253 253 900
Prodám zavedenou revmatologickou a interní ordina-
ci 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 úva-
zek, jistotu odkupu, možnost vzájemného zástupu a dal-
ší benefity. Kontakt: 731 691 371, lekarka@email.cz
Koupím ordinaci VPL pro dospělé v Liberci. Nejlépe 
forma s.r.o. Možno během roku 2023 nebo dle dohody. 
Jsem všeobecný praktický lékař. Prosím o nabídku. 
Kontakt: handymail@seznam.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 pra xi v  Praze 
11 s  ročním obratem 1 600 000 Kč. Praxe je vedena 
jako s.r.o., máme smlouvy s  pěti nejvýznamnějšími  
ZP. Umístění v  sídlištní zástavbě. Lékař je ochoten  
setr vat 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, přímé a seriózní jednání. Kontakt: 725 272 787, 
katekk0022@gmail.com
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Olomou-
ci. Výborná lokalita, součást zdravotního centra, smlou-
vy se ZP. Celkový počet registrovaných pacientů cca 
2350. Kontakt: drchytilova@centrum.cz, 739 971 680
Předá m pra x i PLDD  na Šumpersk u. Konta k t:  
728 203 170
Předám ordinaci praktického lékaře na vesnici v okre-
se Frýdek-Místek. EKG, CRP, INR, přístroje na fyzikální 
terapii, 2100 registrovaných pacientů. Termín předání –  
kdykoli v  průběhu roku 2023. Kontakt: 737762106,  
jana.mach.60@gmail.com

ZÁSTUP 
Do ordinace praktického lékaře v Praze hledám mla-
dého lékaře na zástup na 2 dny v týdnu v Praze. Kontakt:  
603 585 081
Hledám kolegyni/kolegu na zástup za mateřskou dovo-
lenou do zavedené ordinace ve Slavkově u Brna. Jedná 
se o vybavenou ordinaci se zkušenou sestrou. Výhodou 
je i zázemí polikliniky. Nabízím adekvátní finanční 
ohodnocení. Nástup dle domluvy. Kontakt: ordinace@
mudrhlavackova.cz
Hledáme lékaře na zástup do moderní a vybavené or-
dinace 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: Bivamed@email.cz
Nabízím krátkodobý zástup v gynekologické ambulan-
ci v Libereckém nebo Královéhradeckém kraji. Kontakt:  
776 385 688
Ortopedie Praha 3 hledá výpomoc kolegy/kolegyně 
na částečný úvazek/dohodu. Nadstandardní platové 
podmínky. Prac. doba a rozsah dle domluvy. Kontakt: 
md.ortopedie@volny.cz, 607 603 939

Sháním zástup do plně zařízené ordinace VPL v Hradci 
Králové, zástup za mateřskou dovolenou od února 2023, 
možno i  jednotlivé dny. Milý pracovní kolektiv, menší 
obvod, vhodné i pro pracující seniory či maminky na MD. 
Kontakt: MUDr. Tereza Buková, 604 1373 36, neuropsy-
chiatriehk@seznam.cz
Přijmu PLDD na výpomoc (1–2 dny v týdnu) do zavedené 
ordinace v Praze-Vinohradech. Velmi dobře vybavená 
ordinace, šikovná sestra. Pomůže se SW a vším okolo. 
Cena práce oboustrannou dohodou. Kontakt: mmater-
nova@volny.cz

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám digitální videogastroskop Pentax EG 2990-K + vi-
deověž. Kontakt: MUDr. Blanka Sedláčková, 725 450 631,  
zz.sed@seznam.cz
Prodám 2 lavice do čekárny, trojsedák, kombinace plast 
a kov, barva červená, zánovní, šířka 150 cm, cena za obě 
6000 Kč. Odvoz vlastní. Praha 6. Kontakt: montebay@
seznam.cz
Prodám dřevěný skládací masážní stůl. Béžová světlá ko-
ženka. Nepoužívaný. Cena 3000 Kč. Kontakt: 604 929 303,  
Praha
Prodám: – ruční desinfektor Olympus, cena 10 000 Kč 
– vyšetřovací lůžko, cena 1000 Kč. Kontakt: vera.bene-
dikova@tiscali.cz
Prodám funkční: – gastroskop Olympus, r.v. 2006, cena 
30 000 Kč – kolonoskop Olympus, r.v. 2007 cena 30 000 
Kč – pálicí jednotku Olympus SPD 30, cena 30 000 Kč – 
ruční desinfektor Olympus, cena 10 000 Kč – rektoskop 
Olympus + zdroj, cena 10 000 Kč. Kontakt: vera.bene-
dikova@tiscali.cz
Prodám bezkontaktní oční tonometr Nidek NT 2000MIII, 
pravidelně servisováno včetně kontrol tonometru met-
rologickým institutem, cena dohodou. Bližší informace: 
axa8@centrum.cz
Prodám plně vybavenou oční ordinaci v Lovosicích, do-
sud v provozu. Kontakt: 416 531 200, anan.adwar@
tiscali.cz
Prodám velmi dobře zavedenou kožní ambulanci 
v Praze 5-Smíchov – Ženské domovy u metra, výborná 
lokalita, nově zařízeno, přístrojové vybavení. Smlouvy 
s 5 hlavními pojišťovnami. Kontakt: predani.ordina-
ce@seznam.cz
Hledám svého nástupce na desítky let zavedenou plicní 
ambulanci v Bílovci, okr. Nový Jičín, včetně rtg zařízení, 
rozsáhlá klientela. V sousedství poliklinika, nemocnice  
10 minut chůze. Kontakt: 725 811 670
Koupím ordinace VPL a kardiologie v Praze. Kontakt: 
777 021 252
Prodám audiokomoru (ukončení provozu ORL ambulan-
ce), plně funkční, umístění Brno, cena dohodou. Kontakt: 
723 552 783
Nabízím dobře zavedenou oční ordinaci v Českém Krum-
lově. Lze jednat o startovacím bydlení. Kontakt: MUDr 
Mirka Divišová, 728 149 242, m.div@email.cz
Nabízíme k pronájmu s možností i odprodeje nebo za-
městnáme do pracovního poměru do zavedené ambulance 
neurologa v okrese Žďár nad Sázavou. Zájemci pište na 
janapolednik@centrum.cz
Prodám parní sterilizátor zn. Mocom typ Millenium B+, 
rok výroby 2004, plně funkční – cenu nabídněte. Kontakt: 
chirurgie.bce@seznam.cz
Prodám radiá lní rázovou vlnu BTL 5000 s  in-
tegrovanou laserovou sprchou. Přístroj je plně 
f un kční, spoleh liv ý, po cel kové generá lní re-
v izi. V hodné pro or topedické a  rehabilitační 
pracov iště. Původní cena 560 000 Kč, ny ní za  
95 000 Kč. Rychlá návratnost investice. Kontakt:  
MUDr. J. Kubiče, 602 841 411, h.kubice@seznam.cz 
Výrobník destilované vody MELAdest’65, starší, ale 
funkční, nový stojí přes 7000 Kč, prodám za 1200 Kč. 
Kontakt: 723 473 206
Prodám 3 šedé registratury na karty, 1 Automatic Sphyg-
mo Manometer DM-3000 NISSEI. Cena dohodou, kon-
čím. Kontakt: 605 175 481
Prodám LabPad pro měření INR. Levně, dohodou. Kon-
takt: 605 175 481
Nabízíme k prodeji zavedenou neurologickou ambulanci 
včetně EEG v okrese Žďár n. Sázavou. Zájemci pište na 
e-mail: chirlamedico@seznam.cz
Mladý lékař s atestací hledá ke koupi ordinaci VPL v Pra-
ze, preferenčně 8 a 9 a jejich okolí, ale není podmínkou. 
Chci vytvořit místo, kde najdu své štěstí a pacienti spo-
kojenost. Prosím o kontakt na mailu spokojenivpraci@
seznam.cz. Díky a hezký den!
Prodám v ýborně zavedenou ambulanci praktic- 
kého lékaře v centru Ostravy. Počet registrovaných 
pacientů: 1700. Kontakt: 776 091 765, horvath@mudr-
horvath.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 pojišťov-
nami 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.neurolo-
gie@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

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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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Mytologický okřídlený kůň; značka cukrovinek; spižírna. – B. Starořímské spodní roucho; 
rozrývat pluhem; pohovka. – C. Český hudebník a moderátor; velký mořský pták; prostranství mezi domy. – D. 
Bažinný vápenec; řasy; bavlněná tkanina; obilnina. – E. Hazardy; primitivní zbraň; postava francouzské komedie. 
– F. Zbabělec; orýpat; výtvory; obchodní dům pro kutily. – G. Hroznovitá květenství; hovězí dobytek; strany; kmí-
nek (řídce). – H. Orgány zraku; mořský korýš; citoslovce loučení; peřeje. – I. Vzorec nitridu uranu; 4. díl tajenky; 
značka ruthenia. – J. Malé pece; předstírat; lákadlo; tím způsobem. – K. Hodnota; šumivé víno; vegetační formace; 
domácky Ladislav (slovensky). – L. Hotel v Praze na Novém Městě; krátkonohý kůň; rozparek; dělo. – M. Pevné jezy; 
německá karetní hra; poléhavý keřík s červenými bobulemi. – N. Práchnivění; uskupení; žabí zvuk; jméno zpěváka 
Reevese. – O. Zemní olej; spotřebovat při topení; plody ledvinovníku. – P. Plodina setá na podzim; slovensky „věda“; 
verš dvojměr. – O. Latinský překlad bible; součást střechy; svazky chrastí.

SVISLE: 1. Anglicky „slza“; pilíř; kubánský diktátor. – 2. 2. díl tajenky; 3. díl tajenky. – 3. Pouze (nářečně); 
býti dokořán otevřen; čínská tisková agentura; klížit. – 4. Lihovina; jednotky informace; druh papouška nestora; 
středoamerický stát. – 5. Akvarijní rybka; nástroje ženců; výří; nádech. – 6. Hromadný výstřel; pytlák lovící pomocí 
drátěných ok; rezavě červená rostlinná barviva; ptačí pera. – 7. Tenisové údery; průběry; část věty. – 8. Jméno 
spisovatele Levina; halit; zaznamenávat písmem; nižší kruhová nádoba s držadly. – 9. Hudlařit; evropské moře; 
svlačec (nářečně); domácky Adam. – 10. Člověk zbavený svobody; dovolit; ťuk. – 11. Lakomec; kopí; obuvník; mužské 
jméno. – 12. Cestovní doklad; nástroje k řezání; svazek obilí; setřásat. – 13. Jméno pěvce Bocelliho; velký vlněný 
šátek; neodborník; SPZ Kroměříže. – 14. Listnatý strom; na jiné místo; bojové vozidlo; džíp. – 15. 1. díl tajenky; 
5. díl tajenky. – 16. Smyslný člověk; řeka na Aljašce; asijský veletok.

Pomůcka: alm, dimetr, NCNA, pník, slak.

Léčivo je látka, která, byvši podána ve dvojitém slepém pokusu vybraným pacientům, ... (dokončení citátu, jehož 
autorem je Vladislav Havel, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v časopise 

Tempus medicorum 11/2022 se 
skrýval citát z knihy Lék od Arthu-
ra Haileyho: Vidíte-li lékaře, kte-
rý se nebojí otevřít si příručku 
před pacientem, berte jed na to, 
že to je svědomitý a spolehlivý 
lékař.

Knihu Covid-19, diagnostika 
– léčba – prevence autorů Pavel 
Dlouhý, Marek Štefan, Aleš Chr-

dle a  kolektiv z  nakladatelství 
Maxdorv (viz anotaci na straně 
34), vyhrává deset vylosovaných 
luštitelů: Ivana Čermáková, Pra-
ha 1; Aneta Hrnčířová, Blansko; 
Ludmila Kuřová, Pardubice; Jose 
Mraček, Trutnov; Michal Patras, 
Karlovy Vary; Irena Paulerová, 
Domažlice; Petr Slabý, Brno; 
Anna Škerková, Ostrava; Josef 
Štěpaník, Znojmo; Josef Tuhý, 
Slatiňany.

Na správné řešení tajenky 
z TM 12/2022 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 2. 1. 2023. 
Výherci se mohou těšit na knížku 
Povídky a jedna báseň od Zdeňka 
Svěráka. 

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování 
o ceny mohou být zařazeni pouze 
lékaři registrovaní v České lékařské 
komoře.
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PRONÁJEM 
Pronajmu prostory pro ordinaci VPL v Praze 10-Strašni-
cích. Sesterna a dvě místnosti pro lékaře, celkem 56 m2. 
Čekárna a zázemí, celkem 31 m2, společné s protějším 
PL. Možnost vzájemného zástupu. Vhodné pro stávající 
i nově vznikající praxe. Kontakt: 731 583 157, ordinace.
pronajem@gmail.com
Nabízím k pronájmu prostory pro lékařskou ordinaci 
s vlastním venkovním vstupem v docházkové vzdálenosti 
od metra B Lužiny. Prostory jsou vhodné pro ambulant-
ního specialistu se sestrou. Ordinace 19,5 m2, vyšetřovna 
11,7 m2 a zázemí. Kontakt: ordinacenaprodej@post.cz,  
739 940 736
Možnost pronájmu zkolaudované ordinace s čekárnou 
v Praze 5. Lze pronajmout i větší celek (3 ordinace + 
sesterna, čekárna a zázemí pro personál). Úprava dis-
pozic dle potřeb nájemce. Kontakt: kancelar@psy-
chiatrie-praha.cz
Nabízíme k pronájmu zrekonstruované a zkolaudované 
ordinace v Praze 2. Prostorné a světlé místnosti. Klima-
tizace. Výtah. Kontakt: kancelar@lekarnabojiste.cz
Nabízíme k pronájmu ordinace v Brně-Černých Polích. 
Prostorné a světlé místnosti. Bezbariérový přístup. Do-
statek parkovacích míst. Kontakt: kancelar@ernust.cz
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Praha 4 nabízí 
k pronájmu volné prostory: 1.) v 1. patře budovy B o veli-
kosti 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 revmatologií). 
Kontakt: jagrova@medistylpharma.cz, 607 761 021
Pronajmu nebytové prostory v centru Přelouče zkolau-
dované pro zdravotnické zařízení. Prostory budou volné 
od 1.5.2023. Kontakt: 732 582 318, likre@email.cz
Soukromé NZZ 3 fyzioterapeutek, RHB lékaře hledá 
moderní prostory k pronájmu, k provozu i elektroléčby, 
plocha cca 150 m2. Jen Praha 8, 9. Kontakt: myorehab@
seznam.cz
Nabízím pronájem moderních ordinací v centru Prahy. 
Ordinace jsou kompletně vybaveny, sdílená recepce, 
administrativní podpora pro lékaře, případně zdravotní 
sestra k dispozici. Kontakt: 777 279 099
Pronajmu prostory ordinace v centru Berouna, Havlíč-
kova 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 středis-
ku v Karviné-Ráji, bezbariérový přístup. Kontakt: 739 
522 313
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

SLUŽBY 
Víte, že při prodeji praxe OSVČ odvedete 36,5 % prodejní 
ceny? SRO – nejjednodušší způsob prodeje a jediná mož-
nost reálného dědění praxí. Po 5 letech prodej nedaníte. 
Celá ČR. Kontakt: www.admedica.cz, 734 763 336
Splňujete již nové povinnosti podle zákona o odpadech? 
Zajistíme změny v PŘ, pokyny pro nakládání, povinné 
školení zaměstnanců a další. Vyřešíme i celou předpiso-
vou základnu vaší praxe (BOZP, KHS, SÚKL atd.) Volejte  
734 763 336. www.admedica.cz
Institut medicínské ekonomiky. Zpracování správných 
a přesných kalkulací – ochrana před cenovou kontro-
lou i vysokou inflací. Zdražuje vám pojištění? Zdarma 
a nezávazně zkusíme najít levnější. Hledáte dodatečné 
příjmy ordinace? Zkuste s námi vydělávat na reklamě. 
Kontakt: www.imek.cz
Elis a Elis s.r.o. Oceňování praxí. Transformace na SRO. 
Právní i ekonomický servis. Profesionální přístup. Kon-
takt: poradce@mybox.cz, 602 437 166

SEZNÁMENÍ 
Lékařka z Brna, 58 let, nekuřačka, ráda pozná milého 
muže pro trvalý vztah. Kontakt: mailprosezname-
ni@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
Lékař, 46/175, hledá příjemnou a štíhlou partnerku VŠ 
pro vztah, kdy se budeme jeden na druhého těšit a bude-
me si mít co povídat i za dlouhou řadu let. Bydlím i pracu-
ji v Praze, jsem nekuřák. E-mail: eotaxin@seznam.cz

RŮZNÉ 
Kdo poradí, pomůže se získáním oprávnění k poskyto-
vání zdravotních služeb bez vlastní provozovny? Jedná 
se o poskytování pracovně-lékařských služeb na IČO. 
Kontakt: zastup1@centrum.cz
Slovenský kolega (pediatr, neonatolog) poptává k proná-
jmu 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
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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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