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Evropská  unie 
je bezesporu tím 
nejfantastičtěj-
ším politickým 
projektem, který 
se na našem kon-
tinentu kdy zrodil. 
Je dílem státníků, 

kteří nalezli odvahu zapomenout na histo-
rické křivdy a podali si ruce na usmíření na-
vzdory tomu, že vedli národy, jež v té době 
měly miliony důvodů navzájem se nenávidět.

A stal se zázrak. Evropská spolupráce 
zkrotila nacionalistické běsy, které v deva-
tenáctém a dvacátém století rozpoutaly ty 
nejstrašlivější válečné katastrofy. Národy 
a státy, které se sobě navzájem celá staletí 
sápaly po krku, se z  nepřátel 
staly partnery a přáteli.

Právě jen díky silné Evrop-
ské unii si dnes můžeme užívat 
nejdelší období míru a prospe-
rity, jaké náš kontinent devas-
tovaný staletími náboženských 
a nacionalistických válek dříve nikdy nepo-
znal. V porovnání s našimi předky si v sou-
časnosti žijeme v bezpečí, v míru a v takovém 
blahobytu, až z toho některé z nás „pálí dobré 
bydlo“. Nevážíme si toho, co máme. Skuhrá-
me a stěžujeme si, nemáme odvahu převzít 
svůj díl zodpovědnosti a vymlouváme se na 
druhé. 

Svobodné volby, svoboda slova, možnost 
volně cestovat a překračovat hranice, které 
zůstaly pouhou čárou na mapě. Právo praco-
vat, studovat a žít kdekoliv v rámci Evropské 
unie, to vše jsou vymoženosti, o nichž se nám 
před třiceti lety mohlo nanejvýš tak zdát. Pro 
naše děti jsou to už samozřejmosti.

Jistě, máme právo být nespokojení s tím, 
jak nízké platy a mzdy za obdobnou práci 
pobíráme v porovnání třeba s Němci či Raku-
šany. Viníkem této nespravedlnosti však není 
Evropská unie, ale čeští politici, kteří nejprve 
rozprodali veškerý národní majetek a poté, 
když již nebylo co rozdávat, stvořili fetiš la-
ciné pracovní síly, coby základní předpoklad 
ekonomické prosperity.  

Politici si z Evropské unie a jejích institucí 
s oblibou dělají otloukánka, na kterého svalují 
vinu za svoji neschopnost a vlastní selhání. 
Pokud vláda či parlament vymyslí nějakou 

hloupost, která občanům otravuje život, tak 
za ni může „Brusel“. Pokud se někde něco 
postaví či opraví za evropské peníze, pak je 
to „zásluha našich politiků“.  Je smutné, že 
takto primitivní taktika funguje a stokrát opa-
kovaným lžím o zlých unijních byrokratech 
je ochotna spousta lidí věřit.

Evropská unie není pouhou zónou volné-
ho obchodu ani dojnou krávou na dotace, je 
naším domovem, o který se musíme společně 
starat. Svůj evropský domov musíme chránit 
a nesmíme si ho nechat rozbít ani barbary 
přicházejícími zvenčí, ale ani vandaly, kteří 
žijí mezi námi.

Členství v NATO a v Evropské unii je zá-
rukou našeho bezpečí. Ten, kdo tvrdí opak, 
měl by se alespoň letmo podívat na mapu 

či otevřít učebnici dějepisu. 
Jsme příslušníky malého ná-
roda, který po staletí více či 
méně úspěšně hájil svoji exis-
tenci v srdci Evropy. V součas-
ném globalizujícím se světě 
však již nemáme šanci sami 

obstát. Není nás prostě dost na to, abychom 
se osamocení dokázali ubránit stále agresiv-
nější čínské totalitě či imperiálnímu Rusku, 
které sice dalo světu například Puškina, 
ale jehož většina obyvatel dnes více velebí 
masového vraha Stalina. Pokud bychom 
dopustili, že se Evropská unie rozpadne, 
pak by nás naše děti a  vnoučata musely 
oprávněně proklít. 

Jsme vlastenci – hrdí na svůj domov, ulici, 
obec, kraj, na Českou republiku i na Evropu, 
která je naše. Jsme hrdí na to, že jsme Češi 
a Evropané, a máme tolik odvahy a sebevědo-
mí, že si můžeme dovolit nebýt zamindráko-
vanými xenofobními nacionalisty. 

Budoucnost Evropy, která je naším do-
movem, nám nemůže být lhostejná. Proto by 
každý občan měl využít svého práva, sebrat se 
a jít v pátek 24. nebo v sobotu 25. května volit. 
Čím více nás bude, tím reprezentativnější 
Evropský parlament si zvolíme. 

Kolegové a kolegyně, pojďte k volbám 
a volte, koho chcete, to je naše právo, jež si 
nesmíme nechat vzít. Já osobně budu vy-
bírat z politiků, kteří hledí do budoucnosti 
a kteří chtějí společnou Evropu budovat, 
a ne bořit.

Milan Kubek
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Český červený kříž slaví 100 let. 
Jeho pestrá historie vypovídá i o nás
Úctyhodných sto let letos slaví Český červený kříž. Má za sebou pozoruhodnou historii, která zároveň ilustruje 
i dějiny českého státu. Organizace přežila nacisty, komunisty, dvě světové války a desítky let totality. Mnohdy 
ani netušíme, za co všechno Červenému kříži vděčíme…

Před sto lety, 6. února 1919, prezident 
T. G. Masaryk schválil založení Českoslo-
venského červeného kříže. Tehdy se začal 
odvíjet dlouhý příběh nejen této organiza-
ce, ale i generací dobrovolníků, kteří jejím 
prostřednictvím prokázali a prokazují ne-
zištnou lidskost a solidaritu.

Jde o mnohdy fascinující příběh, jenž 
ukazuje to lepší v  nás. Navzdory dějin-
ným turbulencím, navzdory násilí i tota-
litě vždycky mezi námi žili lidé, pro které  
se pomoc druhým stala součástí jejich osudů.

Historii odstartoval Masaryk
První předsedkyní Československého čer-

veného kříže (ČSČK) byla dcera prezidenta 
Alice Masaryková a vydržela v této funkci až 

do roku 1938. Založení organizace bylo tehdy 
lidmi nadšeně vítáno. Úzce to totiž souviselo 
i se vznikem republiky.

„To, že někde funguje národní Červený 
kříž, je i jeden z atributů samostatnosti. Pro-
to to tehdy bylo veřejností přijímáno velmi 
kladně. Byl to důkaz toho, že Československo 
je samostatný stát,“ vysvětlil v rozhovoru 
pro Naše zdravotnictví prezident Českého 
červeného kříže (ČČK) Marek Jukl. Osudy 
organizace se od té doby velmi úzce proplé-
tají s osudy celé země a dobře ilustrují doby 
světlé i temné.

Ve skutečnosti na českém území funguje 
Červený kříž už 150 let. Toto výročí bychom 
oslavili loni, protože organizace tu působi-
la už od roku 1868. To ale spadala ještě pod 

Rakouskou společnost Červeného kříže. Za 
založení národní společnosti se tedy pokládá 
pozdější vyslovení souhlasu TGM.

Dnes patří ČČK k mohutné mezinárodní 
společnosti, která je trvale přítomná ve 191 
zemích světa a zahrnuje miliony dobrovolníků, 
kteří pomáhají jiným lidem po celé planetě. 
Všichni vyznávají sedm základních principů 
Červeného kříže: humanita, dobrovolnost, 
nestrannost, neutralita, nezávislost, jednota 
a světovost. Mají jednotný výcvik i pravidla 
chování, takže spolu snadno dokážou spolupra-
covat, ať už pocházejí z jakéhokoli koutu světa.

Děkujeme Českému červenému kříži za laskavé 

zapůjčení historických fotografií.
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Myšlenka založení této organizace se zro-
dila doslova v krvi, mezi tisícovkami vojáků, 
kteří v roce 1859 tři dny a tři noci umírali 
opuštění na bojišti po bitvě u Solferina. Zakla-
datel organizace, Henri Dunant, za to v roce 
1901 získal první Nobelovu cenu za mír. 

České stopy v dějinách 
Červeného kříže

Český červený kříž za sebou zanechal i vý-
znamné mezinárodní stopy. Čechoslováci svůj 
Červený kříž každoročně oslavovali při tzv. 
mírových slavnostech už od roku 1921. Tím 
se nechala inspirovat celá mezinárodní orga-
nizace a zavedla Světový den Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce, který se od roku 1948 
připomíná pravidelně 8. května. To je den, 
kdy se narodil zakladatel Henri Dunant a kdy 
později také skončila druhá světová válka v Ev-
ropě. „Je všeobecně uznáváno, že tahle tradice 

světových dnů vyšla od Československého 
červeného kříže,“ potvrdil Marek Jukl.  

Další česká stopa je ještě významnější. 
Červený kříž má dvě základní motta. První bylo 
přijato už v roce 1863 a hlásá „Milosrdenství 
mezi zbraněmi“ (Inter arma caritas). V roce 
1961 na návrh tehdejšího Československa 
bylo přijato druhé základní motto organizace 
„Humanitou k míru“ (Per humanitatem ad 
pacem). Jeho smyslem je poukázat na to, že 
Červený kříž je ve všech dobách, situacích 
a konfliktech mírovým činitelem.

Aniž bychom si to uvědomovali, 
Červenému kříži vděčíme rovněž za 
současnou záchrannou službu. Už v roce 1925 
totiž v Československu založil „Automobilní 
záchrannou službu ČČK“. „To byla první celo-
státně působící zdravotnická záchranná služ-
ba, která se později transformovala v dnešní 
záchrannou službu,“ uvedl Marek Jukl.

Červený kříž okradli 
nacisti i komunisti

Zmiňovaná „transformace“ má trochu 
pachuť křivdy. Odkazuje na rok 1952, kdy 
komunisté Červený kříž znárodnili a okradli 
prakticky o všechno. Jen v případě záchranné 
služby to znamenalo 804 sanitek a 392 stanovišť 
záchranky. Společně s tím komunisté ukradli 
Červenému kříži i desítky léčeben, ozdravoven, 
sanatorií a veškerý další majetek. Zestátnili 
dokonce i zdravotnické školy, které organizace 
provozovala.

Temné časy ovšem přišly mnohem dřív. 
Podobně jako komunisté okradli Červený kříž 
i nacisté. Německá okupační správa 5. srpna 
1940 organizaci násilně rozpustila. „Majetek byl 
zkonfiskován a připadl Německému červenému 
kříži. Udává se, že by to na dnešní přepočet bylo 
asi 800 milionů korun. Řada členů byla také 
vězněna a bohužel i popravena,“ připomíná 
smutnou etapu historie Marek Jukl.

Ale i v takové době a situaci lze najít pozi-
tivní zprávy. Nacisté si moc nepomohli. Tím, 

že na území protektorátu organizaci zrušili, 
vyprovokovali okamžitě vznik další. „Zrušení 
Červeného kříže v  okupovaném Českoslo-
vensku umožnilo vznik nové organizace při 
londýnské exilové vládě. K tomu došlo hned  
1. září a je na tom vidět, že kontinuita Českoslo-
venského červeného kříže trvala dál i během 
okupace a války. V Londýně se naše organizace 
primárně zaměřovala na pomoc našim lidem 
v zahraničí a na pomoc ozbrojeným silám, ať už 
bojovaly na západní, nebo na východní frontě 
nebo třeba v Africe,“ popsal další osudy ČČK 
jeho současný prezident.

Po válce organizace hledala 
a spojovala ztracené lidi

Velký návrat na scénu čekal na Českoslo-
venský červený kříž ještě na sklonku války. 
Činnost sice organizace obnovila oficiálně až 
(či spíše už) 9. května 1945, ale pomáhala ještě 
dřív. „Naši zdravotníci poskytovali první pomoc 
už během Květnového povstání. Ke konci vál-
ky a po ní také zasahovali v Terezíně, kde byla 
v té době tyfová epidemie. Němci měli tehdy 
jiné starosti a nechtěli mít s tím tyfem v Tere-
zíně už nic společného. Koncem dubna 1945 
tam pomáhali naši zdravotníci pod patronací 
a ochranou Mezinárodního výboru Červeného 
kříže,“ uvedl Jukl.

Dodnes zůstává jedním z úkolů Červené-
ho kříže tzv. pátrací služba. Stručně řečeno, 
pátrací služba dohledává lidi a rodiny roz-
tržené válkami, přírodními katastrofami či 
jinak, ale dohledává také třeba hroby padlých 
vojáků. To všechno i přes propast desítek let. 
Červený kříž k tomu opravňují mimo jiné 
přijaté Ženevské konvence.

Nejvíc napilno měli tito pátrači právě po 
druhé světové válce. „V roce 1946 pátrací služba 
Červeného kříže vyřizovala 414 000 žádostí 
o pátrání po nezvěstných v souvislosti s válkou,“ 
ilustroval to Marek Jukl.

Český červený kříž přežil i komunisty
Český červený kříž nakonec přežil i ko-

munistickou totalitu. Organizace s nástu-
pem komunistů k moci ztratila svoji samo-
statnost a nezávislost a v zájmu přežití se 
musela odklonit od sedmi principů meziná-
rodního hnutí Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce. Byla začleněna do jednotné 
Národní fronty, samostatnost ztratil také 
zdravotnický dorost, který byl násilně zařazen 
do jednotné Pionýrské organizace. Opuštěna 
byla i dlouholetá tradice Mírových slavností 
Červeného kříže.

Přes ztížené podmínky i v dobách tota-
lity dělal Červený kříž mnoho potřebného 

Československý červený kříž – na snímku 
v předsednictvu při projevu za ministerstvo 
zdravotnictví promluvil odborový před-
nosta dr. Jindřich Švejcar, dále manželka 
prezidenta Hana Benešová a zakladatelka 
a předsedkyně ČSČK Alice Masaryková.

Prezident republiky Klement Gottwald 
(uprostřed) a jeho manželka Marta Gottwal-
dová na mírové slavnosti ČSČK (Slavnost 
míru Československého červeného kříže) na 
Bílou sobotu v Domě umělců.

Henri Dunant, švýcarský podnikatel a huma-
nista, spoluzakladatel Mezinárodního červe-
ného kříže, iniciátor Ženevských úmluv.
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a záslužného. Vymizely sice některé tradiční 
charitativní činnosti, ale byly nahrazeny 
jinými. Stát převzal péči o zdraví lidu, so-
ciální zabezpečení, osvětu, výchovu a kul-
turu, ale Červený kříž jeho činnost mno-
hde úspěšně doplňoval především ve výuce 
první pomoci nebo do roku 1960 propagací 
bezpříspěvkového dárcovství krve. Od roku 
1983 zase oceňováním laiků, kteří první po-
mocí zachránili lidský život.

Nové svobodné časy po roce 1989
Už v prosinci 1989 v Československu vstal 

Červený kříž z popela. Okamžitě se navrátil 
k základním principům a zvolil nové vedení. 
V roce 1992 obnovil domácí ošetřovatelskou 
péči „Alice“, nazvanou podle Alice Ma-
sarykové.

Část majetku se organizaci vrátila, ale 
všechno už napravit nešlo. „Obnovily se 
i další sociální činnosti, ale do té zdravotní 
sféry už se těžko Červený kříž mohl vrátit. 
Nezaložíte znovu třeba záchrannou zdravot-
nickou službu, když už existuje. V té sociál-
ní činnosti ale nastal masivní rozvoj. Dnes 

máme asi šest desítek zařízení, kde pomoc 
nabízíme. Jsou to třeba ozdravné léčebny, 
zařízení paliativní péče, azylové domy, byd-
lení pro seniory a další,“ vysvětlil prezident 
ČČK Marek Jukl.

Povodně ukázaly, k čemu 
je Červený kříž dobrý

Velkým milníkem se pro Červený kříž 
staly povodně v letech 1997 a 2002. Jen pro 
představu: třeba na Moravu při první povodni 
odcestovala přes Český červený kříž pomoc za 
více než půl milardy korun. Vděčíme za to ponej- 
více Německému červenému kříži, který poslal 
stamiliony korun, další stamiliony pak nasbírali 
dárci ve sbírkách. Pomoc tehdy dovážely tři 
tisíce aut a ve výsledku šlo o materiál o váze  
9 tisíc tun! Podobně to pak vypadalo i při povo-
dni v roce 2002 v Čechách. Červený kříž v obou 
případech dokonce vystavěl desítky nových 
domů a center pro postižené.

„Naší výhodou je, že máme tzv. fond hu-
manity a na něm několik milionů. Proto mů-
žeme pomoc zahájit prakticky hned a nečekat 
na výsledky sbírek, které pochopitelně také 
vyhlašujeme. Ale peníze na okamžitou pomoc 
máme odložené stranou,“ řekl Marek Jukl.

Takové peníze přitom nepomáhají jen 
doma. Česko, respektive zdejší Červený kříž, 

je také první zemí EU, která v roce 2016 poslala 
pomoc do válkou zmítané Sýrie. Už osmkrát 
tam od té doby ČČK dopravil třeba sanitky, 
zdravotnické přístroje a vybavení. V podob-
ném rozsahu pomáhá organizace i na Ukrajině 
zasažené ozbrojeným konfliktem. Češi z Čer-
veného kříže ovšem zasahují i u přírodních ka-
tastrof, jako bylo třeba zemětřesení v Nepálu. 

„Tohle se ale od nás prostě očekává, tím 
není Český červený kříž nijak zvláštní,“ do-
dává k tomu skromně jeho prezident Jukl. 
Každý rok na celém světě poskytne Červený 
kříž pomoc neuvěřitelným 470 milionům lidí. 

Vnučky TGM s prvním polistopadovým pre-
zidentem ČSČK Václavem Burianem

Přijetí dárců krve 11. 4. 1996

Škoda KodiaqŘada sanitek Škoda Tudor ze 40. let

Chcete se stát dobrovolníky? 
Investujte čas, výcvik dostanete 

Červený kříž má v Česku zhruba 17 000 
dobrovolníků. Stát se jím může každý – organi-
zace má svůj systém školení a výuky a každému 
zájemci nějaké uplatnění nabídne. „Nemáme 
příliš zájem o dobrovolníky na dva dny, protože 
to pro nás nemá význam. Pro nás jsou lepší ti, 
kteří u nás vydrží déle, které něco naučíme 
a kteří to potom mohou a dokážou použít,“ řekl 
Našemu zdravotnictví Marek Jukl.

A proč by člověk měl do Českého červe-
ného kříže vstoupit? „Chce-li někdo druhým 
pomáhat, je Červený kříž ideální prostředí. Už 
proto, že jsme zakotvenou organizací s pro-
věřeným renomé a pevnými principy,“ do-
dal Marek Jukl s tím, že vítá každého dalšího 
dobrovolníka.

Výročí připomene i stříbrná 
mince České národní banky

Letošní jubilejní rok se pro Český červe-
ný kříž ponese v atmosféře oslav. Ta největší 
se odehrála 7. května v Praze na Žofíně. 
Pozváni byli nejen politici, ministři, hejt-
mani, ale také kolegové z Červeného kříže 
v Polsku, Německu, Maďarsku, Rakousku, 
na Ukrajině a ze syrského Červeného půl-
měsíce.

Česká národní banka k této příležitosti 
dokonce vydala speciální emisi dvousetkoru-
nové mince s motivy Červeného kříže a s vyra-
ženými základními principy této organizace. 
Pro televize, kina i prostředí sociálních sítí má 
Červený kříž připravený také spot,. Kampaň 
má být celoroční.

David Garkisch Naše zdravotnictví 

Papež Jan Pavel II. s  předsedou OS ČČK 
Olomouc V. Juklem v roce 1995

Sjezd ČSČK ve Smetanově síni Obecního 
domu v Praze 15. 11. 1952.
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Co pro nás ČČK dělá? 
Překvapivě mnoho
Za sto let své existence pro nás všechny vykonal Český červený kříž neskutečně moc: založil záchrannou 
službu, léčil nemocné, spojoval rodiny, pomáhal za válek i po nich. Ctí přísné a jasné principy. Jaké to jsou 
a co pro nás dělají dobrovolníci dnes?

Mezi svými sousedy dnes v Česku na-
jdete asi sedmnáct tisíc dobrovolníků, kteří 
jsou členy Českého červeného kříže. Dobro-
volně, zadarmo a pro svůj dobrý pocit pra-
cují pro ostatní nebo jsou aspoň připraveni 
a proškoleni zapojit se v případě přírodních 
katastrof, velkých nehod či konfliktů. Také 
darují krev, školí se v první pomoci nebo 
pomáhají nemocným a slabším. Někteří 
z nich zasahují i v zahraničí, ať už jde třeba 
o zemětřesení, nebo o ozbrojené konflikty. 
A další – dokonce i dnes – pomáhají hledat 
hroby dávno padlých vojáků nebo spojovat 
dávno rozdělené rodiny. Přidat se může  

každý, stačí, když investuje svůj čas a ener-
gii.

Uplatnění najde každý, 
stačí ochota pomáhat

ČČK vyznává jasné a  přísné principy, 
které musí přijmout každý člen. Stejně jako 
výcvik jsou principy mezinárodní, a proto 
spolu mohou snadno a rychle spolupracovat 
vyškolení dobrovolníci ze všech států. To je 
ovšem potřeba obvykle u velkých katastrof. 
Dobrovolníci jinak pracují především ve 
svých oblastech a zemích. Uplatnění najde 
prakticky každý, stačí jen ochota pomáhat.

Co Červený kříž poskytuje 
a jak je možné se zapojit?

První pomoc
Školení jsou určena pro všechny věkové 

kategorie – od dětí v mateřských školách až 
po dospělé. Zájemci o výuku si mohou zvo-
lit i jednotlivé úrovně proškolení. Základní 
kurzy k život zachraňujícím úkonům trvají 
4 hodiny. Kurz první pomoci s mezinárod-
ní platností trvá 12 hodin. Strážníci a hasiči 
studují už 40 hodin, stejně jako „zdravotník 
zotavovacích akcí“. Ten je povinným dopro-
vodem dětských táborů, sportovních nebo 
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kulturních akcí a získává po kurzu akreditaci 
Ministerstva školství. Po celkem 57 hodinách 
kurzu se zájemce může stát i „dobrovolnou 
sestrou“ Českého červeného kříže a být za-
řazen jako člen humanitární jednotky.

Dárcovství krve
Trvalým úkolem Červeného kříže je zís-

kávat bezpříspěvkové dárce krve po celém 
světě. V Česku jsou pak slavnostně oceňováni 
medailemi prof. MUDr. Jana Janského za 
10, 20 a 40 bezplatných odběrů. Zlatý kříž 
3. třídy pak získává dárce za 80 bezplatných 
odběrů. Dárci jsou oceňováni každý rok ve 
Valdštejnské zahradě Senátu.

Humanitární pomoc
Český červený kříž pomáhá zejména při 

domácích katastrofách. Pomineme-li události 
regionálního charakteru, pak se ty největší 
a nejvýznamnější projekty pomoci týkaly 
rozsáhlých povodní v letech 1997 a 2002. 
Humanitární pomoc – a to i prostřednictvím 
lidských sil – ovšem poskytuje Český červený 
kříž také v zahraničí, ať už při přírodních ka-
tastrofách, nebo při ozbrojených konfliktech.

Český červený kříž pomáhal i při bles-
kových povodních na Moravě v roce 2009 
nebo při povodních na Moravě a v severních 
Čechách o rok později. V takovém případě se 
do akce zapojují právě dobrovolníci z huma-
nitárních jednotek v jednotlivých regionech.

Připravenost na katastrofy
Poskytování pomoci při katastrofách 

a jiných mimořádných událostech je jedním 
z tradičních úkolů Červeného kříže zakot-
vených dokonce i v zákoně. Připravenost na 
katastrofy patří proto mezi hlavní projekty 
organizace. Nejčastěji se to v domácích pod-
mínkách ukáže právě při povodních. 

Humanitární právo
Jde o nikoli zanedbatelný úkol Červeného 

kříže – cílem je šíření informací o humanitárním 
právu. Jde o to, aby lidé věděli, že mají jako civi-
listé i při ozbrojeném konfliktu svá mezinárodně 
zaručená práva. Týká se to také vojáků, kteří jsou 
nemocní, zranění nebo zajatí. ČČK v humanitár-
ním právu pravidelně vyučuje pedagogy, hasiče, 
zdravotníky, vojáky, novináře a další zájemce. 
Kurz humanitárního práva má rozsah 25 hodin.

Pátrací služba
Smyslem této práce je spojení lidí rozdě-

lených třeba válkami nebo přírodními kata-
strofami. Jde o službu, která stála u zrodu 
Červeného kříže.

Méně známé je to, že tuto službu mohou 
využít i lidé, kteří ztratili kontakt s blízkými 
třeba kvůli nemoci nebo jiným závažným 
důvodům. Tito „pátrači“ ale dohledávají 
i  lidi v zajateckých nebo koncentračních 
táborech nebo dokonce hroby padlých vojá-
ků. A spolupracují při tom na mezinárodní 
úrovni.

Sociální služby
Červený kříž se tradičně stará i o staré, 

nemocné a tělesně postižené občany nebo 
o bezdomovce. Na regionální úrovni pomáhají 
místní dobrovolníci, ale kromě toho organi-
zace vede i profesionální sociální zařízení 
a poskytuje profesionální služby. 

Přístup k hendikepovaným
Jak si poradit s lidmi, kteří jsou nějak 

postiženi? Červený kříž vyučuje v osmiho-
dinovém kurzu právě tohle. Kurz pomáhá 
učitelům, lidem v bankách, v úřadech, ho-
telích, dopravě, ale je určen i pro širokou 
veřejnost. Vyučuje vhodný přístup k lidem 
se zrakovým, sluchovým nebo mentálním 
postižením. 

Rekondiční pobyty
ČČK organizuje také rekondiční pobyty 

pro děti a seniory ve svých zařízeních. Jedním 
z nich je i Dětská léčebna Bukovany, kde tráví 
děti s astmatem či alergiemi 6 až 8 týdnů na 
účet zdravotní pojišťovny. Mají přitom zajiš-
těnou i školní výuku.

Základní principy Červeného 
kříže a Červeného půlměsíce

Princip humanity
Mezinárodní hnutí Červený kříž a Čer-

vený půlměsíc se za všech okolností snaží 
předcházet lidskému utrpení a zmírňovat 
je. Chce chránit lidský život a zdraví a zajistit 
respektování lidské bytosti. Napomáhá vzá-
jemnému porozumění, přátelství, spolupráci 
a trvalému míru mezi všemi národy.

Princip nestrannosti
Každý raněný na bitevním poli si je rov-

ný, ať patří k jakékoli straně. Pomoc raně-
ným na bitevním poli musí být bez jakékoli 
diskriminace. Členové Červeného kříže 
nedělají žádné rozdíly podle národnosti, 
rasy, náboženství, sociálního zařazení či 
politické příslušnosti. Věnují se výhradně 
pomoci jednotlivcům, úměrně k jejich utr-
pení, a napomáhají podle naléhavosti lidem 
nacházejícím se v tísni.

Princip neutrality
Aby si Mezinárodní hnutí Červeného kří-

že a Červeného půlměsíce uchovalo důvěru 
všech, neúčastní se nikdy na nepřátelských 
akcích ani na sporech politického, nábožen-
ského, rasového a ideologického rázu.

Princip nezávislosti
Červený kříž je nezávislý. Jeho jednotlivé 

národní společnosti pomáhají státu a veřejné 
správě při zabezpečování humanitární čin-
nosti a řídí se platnými zákony. Zachovávají 
si ale i nezávislost a nedávají se ovlivnit, ze-
jména ne politickými zájmy.

Princip dobrovolnosti
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Čer-

veného půlměsíce poskytuje pomoc dobrovol-
ně a nezištně. Není vedeno touhou po zisku. 

Jednota
V každé zemi může být pouze jedna ná-

rodní společnost Červeného kříže nebo Čer-
veného půlměsíce. Musí být otevřena všem 
a svou humanitární činnost vyvíjet na celém 
území státu. V současnosti má organizace 191 
národních centrál v zemích po celém světě. 

Princip světovosti
Mezinárodní hnutí je celosvětové. Všech-

ny jeho národní společnosti mají stejná práva, 
stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem 
pomáhat. Stejný výcvik a stejné principy za-
ručují i to, že dobrovolníci z různých koutů 
světa dokážou rychle a snadno spolupracovat. 

David Garkisch,  www.nasezdravotnictvi.cz

přijme lékaře 
do ORL ambulance 
pro město Planá 
a Bor.
Možnost plného  
i zkráceného úvazku  
s nabídkou klinického dne.
n

Kontakt:  
Bc. Elena Fejtová,
tel.: +420 725 583 512,
e-mail:  
elena.fejtova@klinikasmc.cz
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Evropa je nejlepší nápad, 
jaký jsme kdy měli

Evropská integrace pomohla realizovat 
staletou naději na mír v Evropě poté, co 
nespoutaný nacionalismus a další extrém-
ní ideologie dovedly Evropu k barbarství 
dvou světových válek. Dodnes nemůžeme 
a neměli bychom brát mír a svobodu, pro-
speritu a blahobyt jako samozřejmost. Je 
nezbytné, abychom se do velké myšlenky 
mírové a integrované Evropy aktivně za-
pojili všichni.

Volby do Evropského parlamentu mají 
zvláštní význam: Jste to vy, evropští obča-
né, kdo rozhodne, jakým směrem by se měla  
Evropská unie vydat. My, prezidenti Bulhar-
ska, České republiky, Německa, Estonska, 
Irska, Řecka, Francie, Chorvatska, Itálie, 
Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, 
Rakouska, Polska, Portugalska, Rumunska, 
Slovinska, Slovenska a Finska proto vyzý-
váme evropské občany, kteří jsou oprávněni 
hlasovat, aby se zúčastnili voleb do Evrop-
ského parlamentu na konci května roku 2019.

Evropské národy se z vlastní svobod-
né vůle spojily v Evropskou unii, která je 
založena na principech svobody, rovnosti, 
solidarity, demokracie, spravedlnosti a lo-
ajality mezi svými členy. Unii, která nemá 
v dějinách Evropy obdoby. V naší Evropské 
unii jsou to právě volení poslanci Evropské-
ho parlamentu, kdo společně s Radou Ev-
ropské unie, tedy s vládami všech členských 
států, rozhoduje o tom, které předpisy by 
měly v Evropě platit či jak bude nakládáno 
s evropským rozpočtem.

Všichni jsme Evropané
Pro mnoho lidí v Evropě, zejména pak 

pro příslušníky mladé generace, se evropské 
občanství stalo jejich druhou přirozeností. 
V jejich pojetí se láska k vesnici, městu, regio-
nu či národu nevylučuje s oddaností Evropě.

Naše Evropa je schopna 
čelit výzvám společně

V  posledních měsících, více než kdy 
jindy, čelí Evropská unie skutečným vý-
zvám. Poprvé od začátku evropské inte-
grace lidé zpochybňují některé integrační 
kroky, jako například zavedení svobody 

pohybu nebo vytvoření společných insti-
tucí. Poprvé členský stát usiluje o odchod 
z unie. Současně však jiní vyzývají k větší 
integraci v EU nebo v eurozóně či podporují 
vícerychlostní Evropu.

Názory na tyto záležitosti se liší mezi 
občany a vládami členských států, jakož 
i mezi námi, hlavami států. Nicméně všichni 
souhlasíme, že evropská integrace a jed-
nota jsou nezbytností a že chceme udržet 
Evropu v podobě unie. Pouze silné spole-
čenství bude schopno čelit globálním vý-
zvám současnosti. Dopady změn klimatu, 
terorismu, ekonomické globalizace a mi-
grace se nezastaví na státních hranicích. 
Čelit těmto výzvám a pokračovat na cestě 
k hospodářské a sociální soudržnosti a růstu 
můžeme úspěšně pouze tehdy, budeme-li 
spolupracovat jako rovnocenní partneři 
na institucionální úrovni.

Chceme silnou a integrovanou Evropu
Potřebujeme silnou Evropskou unii, 

unii, která má společné instituce, unii, kte-
rá neustále kritickým okem přezkoumává 
svou práci a je schopna se reformovat, unii, 
která je postavena na svých občanech a na 
svých členských státech jako na hlavních 
základech.

Tato Evropa potřebuje živou politickou 
diskusi o své budoucnosti, která bude vy-
cházet z Římské deklarace ze dne 25. března 
2017. Evropa je schopna ustát velmi široké 

spektrum názorů a myšlenek. Rozhodně však 
nesmíme dopustit návrat Evropy, v níž země 
již nejsou rovnocennými partnery, nýbrž pro-
tivníky.

Naše sjednocená Evropa potřebuje silný 
hlas národů. Proto vás vyzýváme, abyste 
uplatnili své hlasovací právo. Hlasovat se 
totiž bude o naší společné evropské budouc-
nosti.

Výzvu podepsali prezidenti 21 zemí:
Rumen Radev, Bulharsko
Miloš Zeman, Česká republika
Frank-Walter Steinmeier, Německo
Kersti Kaljulaidová, Estonsko
Michael D. Higgins, Irsko
Prokopios Pavlopoulos, Řecko
Emmanuel Macron, Francie
Kolinda Grabarová Kitarovičová, 
Chorvatsko
Sergio Mattarella, Itálie
Nicos Anastasiades, Kypr
Raimonds Véjonis, Lotyšsko
Dalia Grybauskaitéová, Litva
János Áder, Maďarsko
George Vella, Malta
Alexander Van der Bellen, Rakousko
Andrzej Duda, Polsko
Marcelo Rebelo de Sousa, Portugalsko
Klaus Johannis, Rumunsko
Borut Pahor, Slovinsko
Andrej Kiska, Slovensko
Sauli Niinistö, Finsko

EVROPSKÉ VOLBY
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TEMPUS
MEDICORUM ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojišťovny oligarchům
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje nový způsob obsazování správních a dozorčích rad šesti 
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (kromě VZP). Svůj návrh halí do lživého hávu, cituji: „Do chodu 
pojišťoven bude mluvit víc subjektů.“ Opak je pravdou.

Kontroverzní novela zákonů o zdravotních pojišťovnách

V současnosti třetinu správních a do-
zorčích rad pojišťoven obsazuje vláda, tře-
tinu velcí zaměstnavatelé a třetinu odbory. 
Nově bude třetinu obsazovat vláda a dvě 
třetiny největší zaměstnavatelé v  zemi! 
Ministr Vojtěch by z  volitelů správních 
a dozorčích rad rád vyřadil odbory, ale také 
zaměstnance.

Lékařská komora uplatnila v  rámci 
vnitroresortního připomínkového řízení 
k návrhu zákona dvě zásadní připomínky.

ČLK nesouhlasí s tím, aby návrh 
zdravotně pojistného plánu 
nově schvalovala vláda namísto 
Poslanecké sněmovny Parlamentu

Podle čl. 41 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod mohou být nároky pacienta 
na bezplatnou zdravotní péči omezeny pouze 
zákonem, nikoliv právním aktem (nařízením) 
vlády. Jde o princip, na který již několikrát 
poukázal ve svých nálezech i Ústavní soud ČR.  
V souladu s touto zásadou je tedy plně na-
místě, aby zdravotně pojistný plán VZP, 
který nepochybně s  právem na hrazenou 
péči souvisí, nadále schvalovala Poslanecká 
sněmovna, tedy orgán na legislativní úrovni 
zákona, a nikoliv nově vláda čili orgán na 
legislativní úrovni nařízení. Proto ČLK žádá 

o ponechání znění § 6 odst. 11 v současné 
podobě. Pokud vláda získá nekontrolovaný 
vliv v největší zdravotní pojišťovně, mohli 
bychom se jak my zdravotníci, tak naši 
pacienti brzo dost divit.

A snad ještě jako perličku zdůvodnění, 
které si ministerstvo vymyslelo při zamít-
nutí naší připomínky: „V Poslanecké sně-
movně nedochází ke zdravotně pojistnému 
plánu k žádné podrobnější diskusi. Součas-
ný stav, kdy zdravotně pojistné plány jsou 
zpravidla schvalovány až ve druhé polovině 
kalendářního roku, na nějž jsou zpracová-
ny, je zcela dysfunkční. V mnoha případech 
došlo k situaci, kdy se jimi PSP ČR vůbec 
nezabývala. V  důsledku tohoto stavu pak 
pojišťovny většinu předchozích let byly nu-
ceny hospodařit v provizoriu.“ 

Lenost a nekompetentnost poslanců slou-
ží tedy ministerstvu jako záminka k posilo-
vání kompetencí vlády na úkor parlamentu.

ČLK nesouhlasí s nově navrhovaným 
systémem obsazování 
správních rad a dozorčích rad 
zdravotních pojišťoven

V současné době třetinu správních a do-
zorčích rad pojišťoven obsazuje vláda, třetinu 
velcí zaměstnavatelé a třetinu odbory. Nově 
bude třetinu obsazovat vláda a dvě třetiny 
největší zaměstnavatelé v zemi. Tím by byly 
z volitelů správních a dozorčích rad vyřazeny 
odbory, ale také zaměstnanci.

Z příjmu zaměstnanců se hradí pojistné 
ve výši 13,5 %, z toho 4,5 % hradí zaměstnanec 
a 9 % pak zaměstnavatel. V návrhu novely 
zákona se však celých 13,5 % v podstatě přisu-
zuje zaměstnavateli. Volit budou pouze ti, kdo 
odvedli dané zdravotní pojišťovně měsíčně 
alespoň 0,4 % vybraného pojistného. Dosud 
to bylo 0,5 % pojistného. Dosud to byli jen ti 
největší zaměstnavatelé, korporace, oligar-
chové. Nově jich bude jen o trošku více. A to 
má být reforma?

Tvrzení, že do voleb členů orgánů mohou 
nově zasáhnout i OSVČ (živnostníci), jak uvá-

dí důvodová zpráva k návrhu novely zákona, je 
nesmyslné. Musely by jich být společně tisíce, 
aby dosáhli na uvedený limit. Ve skutečnosti 
tak návrh novely zákona ruší účast odborů 
nebo zaměstnanců na řízení zdravotních 
pojišťoven a dvě třetiny jak jejich správní 
rady, tak i dozorčí rady chce předat do rukou 
velkých zaměstnavatelů.

Nejde v žádném případě o zanedbatelný 
problém, jestliže přes šestici v současné době 
existujících zdravotních pojišťoven, na kterou 
se působnost daného zákona vztahuje, proudí 
40 % finančních prostředků vybraných na 
veřejné zdravotní pojištění, což rozhodně 
není málo.

Ze všech uvedených důvodů ČLK žádá 
o zachování dosavadního tripartitního 
modelu obsazování orgánů pojišťoven. 
Alternativně lze také navrhnout sjednocení 
právní úpravy v této oblasti se systémem 
obsaženým v § 20 odst. 2 a § 21 odst. 3 zá-
kona č. 551/1991 Sb., o VZP ČR, v platném 
znění, podle kterého menší část (1/3) členů 
orgánu jmenuje vláda a větší část (2/3) volí 
Poslanecká sněmovna Parlamentu podle po-
měrného zastoupení politických stran v PSP.

Ministerstvo zdravotnictví obě zásadní 
připomínky komory odmítlo. Představen-
stvo ČLK na připomínkách trvá. 

Je třeba se ptát: Proč se rozhodl ministr 
zdravotnictví opustit tripartitní model? 
Proč odmítá, aby orgány zaměstnaneckých 
zdravotních pojišťoven obsazovali občany 
volení a kontrolovatelní zástupci, nomino-
vaní Poslaneckou sněmovnou nebo Sená-
tem, jako je tomu ve Všeobecné zdravotní 
pojišťovně České republiky? Tak na to je 
třeba se ptát. Nevím, jak vás, ale mě kromě 
prosazování byznysových zájmů několika 
oligarchů, kterým pan ministr podléhá, 
žádná jiná rozumná odpověď nenapadá.

A ještě dalším otázkám se nemohu ubrá-
nit na závěr: Co na to odbory? Nechají si 
to líbit? A co dělá opozice? Existuje vůbec 
ještě?

Milan Kubek
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ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Umělé oplodnění? Stát jej chce 
nově hradit i čtyřicátnicím
Šance, že po umělém oplodnění porodí miminko, je jenom čtyřprocentní. Přesto chce Ministerstvo 
zdravotnictví čtyřicetiletým ženám tuto možnost dát. Do novely zákona o veřejném zdravotním 
pojištění vepsalo, že mají pojišťovny napříště zaplatit umělé oplodnění právě i čtyřicetiletým 
Češkám. 

Doposud byla věková hra-
nice nastavená o rok níž. Starší 
ženy si musely výkon zaplatit 
samy. Mezi odborníky se ale 
kvůli tomu rozhořela ostrá de-
bata.

Nižší šance za větší peníze
U  starších žen úspěšnost 

metod umělého oplodnění kle-
sá. Otěhotnět se podaří sotva 
zlomku zájemkyň. „Co naopak 
prudce stoupá, je riziko, že bude 
mít jejich miminko nějakou 
vrozenou vadu. A také náklady, 
které kvůli tomu utratí zdra-
votní pojišťovny,“ vysvětluje 
nelibost části lékařů poslanec 
a současně gynekolog Bohuslav 
Svoboda (ODS). 

Ve vyšším věku totiž prý 
žena potřebuje mnohem silněj-
ší dávky hormonů na podporu 
růstu a dozrávání vajíček. „Celý 
proces se proto pořádně prodra-
ží,“ řekl Svoboda. Za počinem 
ministerstva proto vidí hlavně 
silnou lobby center, která se 
umělým oplodněním zabývají.

Podobně se vyjádřil také 
viceprezident České lékařské 
komory Zdeněk Mrozek. „Ne- 
ustále tady slyšíme, že pojišťov-

ny nemají peníze ani na život 
zachraňující stavy lidí s rakovi-
nou. Přesto se nyní ministerstvo 
rozhodlo vydat desítky milionů 
korun za oplodnění žen, které 
už překročily čtyřicítku a kte-
ré by si výkon mohly klidně 
zaplatit samy,“ řekl Mrozek.  
Také podle něj mohou stát za 
rozhodnutím ministerstva 
hlavně zájmy soukromých 
klinik. Jedním z  největších 
hráčů v  tomto oboru je totiž 
centrum reprodukční medi-
cíny z  portfolia společnosti 
Hartenberg Capital, která je 
ve svěřenském fondu premi-
éra Andreje Babiše (ANO).  
Mluvčí resortu zdravotnictví 
Gabriela Štěpanyová ale takové 
motivace popírá. Ministerstvo 
podle ní jen podpořilo návrhy 
řady odborníků gynekologů, ge-
netiků, demografů či zástupců 
pojišťoven. Návrh je navíc te-
prve v připomínkovém řízení.  
„Prodloužení hrazené léč-
by o jeden rok skutečně není 
medicínsky ani ekonomicky 
nikterak zásadní,“ zastal se 
ministerstva také gynekolog 
Pavel Darebný z  pražského 
Ústavu pro péči o matku a dítě.  PŘIJME  LÉKAŘE  NA ODDĚLENÍ

PSYCHIATRIE – pro pracoviště v Nemocnici v Ostrově 
a pro Psychiatrickou nemocnici v Písku  
-  vhodné i pro absolventy a l ékaře bez atestace
CHIRURGIE  –  jen plánovaná operativa
- vhodné pro lékaře s ukončeným specializačním vzdě-
láním
■ nadstandardní odměňování
■ příspěvek na ubytování 
■ náborový příspěvek pro vybrané pozice až 400.000,- Kč
■  Atraktivní prostředí ,nová moderní nemocnice,  

kulturní a sportovní zázemí pro volnočasové aktivity.
NEMOS  PLUS s.r.o.
e-mail: hlinkova@nemosgroup.cz 
tel.: 735 176 585

Současné znění zákona při-
znává ženám nárok na hrazené 
umělé oplodnění jen do 39. na- 
rozenin. Pojišťovny jim ale za-
platí jen tři pokusy o  početí.  
Pokud lékaři přenesou do těla 
ženy jen jedno embryo, přispějí 
jim pojišťovny až na čtyři po-
kusy. „S nižším počtem embryí 
se totiž sníží i riziko komplika-
cí, které se pojí s vícečetnými 
těhotenstvími. Ta jsou proble-
matická pro maminku i  pro 
dvojčátka,“ vysvětlil šéf Klini-
ky reprodukční medicíny Zlín 
David Rumpík. 

Umělé oplodnění 
Jak jsou ženy při umělém 

oplodnění úspěšné?
 Ženy do 36 let – 22 procent 

žen je při pokusu o umělé oplod-
nění úspěšných (otěhotní 1445 
žen z 6526 žen). 

Ženy ve věku 35 až 39 let –  
14 procent žen je při pokusu 
o  umělé oplodnění úspěšných 
(otěhotní 824 žen z 5820 žen). 

Ženy nad 40 let – 3,6 procenta 
žen je při pokusu o umělé oplod-
nění úspěšných (otěhotní 84 žen 
z 2322 žen). 

(Zdroj: ÚZIS, data za rok 2015)
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ČLK nesouhlasí se zvýšením věkové hranice pro provedení  
in vitro fertilizace (IVF) hrazené z veřejného zdravotního po-
jištění o jeden rok, tedy až do dosažení 40 let věku ženy. Svůj 
nesouhlas s návrhem Ministerstva zdravotnictví, kterému 
chybí řádné odborné zdůvodnění, ČLK opírá o stanovisko 
Vědecké rady ČLK ze dne 28. 3. 2019. Důvodem nesouhlasu 
je prokázaná skutečnost, že s věkem ženy klesá úspěšnost 
IVF a současně narůstají zdravotní rizika jak pro ženu, tak 
pro dítě. 

Usnesení představenstva ČLK schválené jednomy-
slně 3. 5. 2019
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TEMPUS
MEDICORUM PRIMÁRNÍ PÉČE

Kontroverzní reforma, 
nebo jen další PR aktivita 
ministra Vojtěcha?
Dokument Koncepce změn primární péče v ČR, který zpracovala Pracovní skupina pro reformu primární 
péče, je kontroverzní a vyvolává velmi rozporné reakce u jednotlivých skupin lékařů, kteří jsou všichni 
členy komory.

Česká lékařská komora v  uplynulém 
roce opakovaně, leč marně, požadovala 
možnost účasti v Pracovní skupině pro re-
formu primární péče a upozorňovala, že 
bez účasti zástupců ostatních lékařských 
odborností a jiných poskytovatelů zdra-
votních služeb nemůže být výsledek nere-
prezentativní pracovní skupiny všeobecně 
akceptovatelný. 

Primární péče je velmi důležitou sou-
částí zdravotnického systému, a  všech-
ny změny by tedy měly být v této oblasti 
přijímány pouze po zralé úvaze a diskusi, 
která bohužel zatím neproběhla. Jakékoliv 
změny v kompetencích a financování péče 
praktických lékařů totiž budou mít dopad 
do odbornosti a pracovní náplně ostatních 
lékařů i na ekonomiku dalších poskytova-
telů zdravotnických služeb.  

Vzhledem k těmto skutečnostem jsem 
jménem ČLK v lednu 2019 znovu požádal 

o  přehodnocení dosavadního postupu 
ministerstva a o vytvoření platformy pro 
seriózní diskusi o primární péči v repre-
zentativním zastoupení lékařských i paci-
entských organizací s účastí zástupců zdra-
votních pojišťoven. Tak jako mnoho jiných 
i tato naše žádost zůstala bez odpovědi ze  
strany ministra Vojtěcha, který nemá zájem 
o spolupráci s profesní lékařskou samo-
správou. 

Dokument zpracovaný nereprezenta-
tivní pracovní skupinou má řadu závažných 
nedostatků. Za zásadní chybu považuji ab-
senci pojmenování problémů, které chce 
návrh řešit, a definování cílů, jichž má být 
dosaženo. Je třeba si uvědomit, že české 
zdravotnictví je z ekonomického hlediska 
velmi efektivní, i když je tato efektivita za-
jišťována za cenu kritického podhodnocení 
ceny lidské práce. Problém nedostatečného 

financování zdravotnictví materiál neře-
ší, z čehož se dá vyvozovat, že zvyšování 
výdajů na úroveň obvyklou ve vyspělých 
zemích cílem jeho tvůrců není. Dá se tedy 
předpokládat, že cílem by mělo být spíše 
další snižování výdajů na zdravotnictví, 
a to především cestou omezování dostup-
nosti lékařské péče, zejména ambulantní 
specializované péče. Je tedy velmi prav-
děpodobné, že realizace některých návrhů 
by nevedla ke zlepšení kvality, bezpečnosti 
a dostupnosti lékařské péče.

Vzhledem k tomu, že ministr Vojtěch 
odmítá seriózní diskusi o  reformě pri-
mární péče a o jejích důsledcích, nezbývá 
nám než doufat, že se i tentokrát nejedná 
o nic jiného než o další z řady PR aktivit, 
kterými pan ministr zastírá neschopnost 
řešit opravdové a vážné problémy českého 
zdravotnictví.                                     Milan Kubek

NH Hospital a.s. 
Nemocnice Hořovice
přijme:
• Lékaře/lékařku se specializací  
 gastroenterologie
• Lékaře/lékařku
 neurologické oddělení
• Lékaře/lékařku
 ortopedické oddělení
Více o nabízených pozicích 
a zaměstnaneckých benefitech 
naleznete na webu
www.nemocnice-horovice.cz 
/odbornici/kariera

NH_inzerce_tempus_kveten_2019_verze02.indd   1 7.5.2019   11:56:18
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MLADÍ LÉKAŘI

Milí kolegové, rádi bychom vás pozvali na PaSoNetku aneb setkání mladých léka-
řů ČLK s tématem „Pohled zvenčí“. Akce se uskuteční o víkendu 31. 5. – 2. 6. 2019 
v Ledči nad Sázavou s hlavním programem v sobotu, v pátek je možné posezení u piva 
a v neděli volný program s možností sportů. Můžete se těšit na přednášky zajímavých 
hostů, workshopy, kde si budete moci vyzkoušet výkony, které se v praxi často ne-
máte možnost naučit, a zajímavý večerní program. Prosíme zájemce o registraci do  
formuláře v následujícím odkazu či přes QR kód v pozvánce. Akce je zcela zdarma a bu-
dou za ni kredity do celoživotního vzdělávání.

PaSoNetka
aneb setkání mladých lékařů ČLK

téma: Pohled zvenčí

Odkaz na registraci: 
http://www.juniordoctor.cz/aktuality 
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání!

Sekce mladých lékařů ČLK

sobota 1. 6. 2019, Hotel Luna, Ledeč nad Sázavou
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Příběh lékařky: Odchod do Německa? 
Oběť i odvaha. Tady lékaře nic nečeká
Není to optimistické čtení, ale je o to upřímnější. Dětská lékařka Kateřina Karolová na svém osudu 
popisuje, jaké úsilí obnáší stát se lékařem a  proč je těžké jím v  Česku zůstat. Varuje budoucí 
následovníky a české zdravotnictví označuje jako Titanic po srážce s ledovcem. Příběh Kateřiny 
Karolové do jisté míry ilustruje realitu českého zdravotnictví. Popsala ho na svém blogu v sérii 
nazvané Já, Doktorin a vypráví o odchodu dětské lékařky do Německa a jejím působení tam.

Její blog je seskládaný z dopisů, které 
zasílala rodině a známým z Německa, kam 
odešla za prací. Stačily jí k tomu tři roky 
zkušeností dětské lékařky v české nemocnici. 
Vysvětluje i to, že odchod takzvaně za lepším 
není v mnoha ohledech žádný med.

„Žít v cizině není synonymem bohatství, 
dobrého života a skvělé práce. Žít v cizině 
znamená boj, tvrdou dřinu, obětování, sa-
motu a odvahu. Být ponížen, opovrhnut, 
oklamán, či dokonce zneužit. Je také syno-
nymem vzdání se mnoha věcí a obětování se 
kvůli jiným pro lepší život,“ píše o tom, co 
v cizině prožívala.

Letos začala Kateřina Karolová na svém 
blogu psát pro studenty a své budoucí kolegy 
novou sérii „Láká vás studium medicíny? 
Zvažte to!“ Je detailní výpovědí o tom, co 
to obnáší stát se v Česku lékařem. 

Plujeme na Titaniku po srážce 
s ledovcem. A hudba hraje

Se svolením Kateřiny Karolové přinášíme 
její zajímavý příběh a postřehy i na stránkách 
Našeho zdravotnictví. Motivací k jeho sepsání 

jí byla právě kritika lékařů, kteří odcházejí do 
zahraničí za lepší prací v lepších podmínkách. 
„Tato slova jsou určena pro ty, kteří nikdy 
neopustili svou zem a odváží se kritizovat 
nás všechny, kteří jsme s odvahou i strachem 
opustili pohodlí našich domovů, abychom 
hledali nové možnosti a lepší budoucnost,“ 
píše Kateřina Karolová.

Své dosavadní osudy vylíčila ve třech tex-
tech a obrací se v nich i k těm, kteří o studiu 
medicíny teprve uvažují: „Nerada bych, aby to 
vyznělo tak, že mladé lidi plné ambicí odrazu-
ju od toho, stát se doktorem. I já budu jednou 
pacientem, i já budu ty lékaře potřebovat. 
Nedává to smysl, měla bych budoucí kolegy 
podpořit. Ale radši je varuju...“

Pokračuje stejně pesimisticky. „Krize ve 
zdravotnictví se kumuluje léta, ovšem zdá 
se, jako by ne a ne dosáhnout vrcholu, který 
by potvrdil závažnost celého stavu. Vypadá 
to jako plané řeči. Ale věřte mi, systém už se 
pár let nachází za bodem, kdy byla ještě šance 
ho zresuscitovat.

Plujeme na Titaniku. Srážku s ledovcem 
už máme za sebou. Co bude následovat, víme. 

Doktoři, co v nemocnicích aktuálně pracují, 
mi tak trochu připomínají legendární orche-
str, který hrdě hraje, navzdory nezvratnému 
osudu, oddán svému poslání, vstříc vlastní 
záhubě, do posledního dechu. Hudebníci z Ti-
taniku jsou vzpomínáni s úctou. Obávám se, 
že lékaři se jí nedočkají.“

Rozčarování mladé lékařky: první plat
„V době, kdy uvažujete nad studiem na 

lékařské fakultě, jste přesvědčení, že realita 
lékařské profese nemůže být tak černá. Vy to 
jako budoucí doktor dáte. Vy na to půjdete 
jinak, vy budete pracovat rádi...“

Není v možnostech tohoto textu obsáh-
nout všechny těžkosti, které budoucí lékařku 
provázely během studia. Její popis ovšem 
poměrně plasticky vypovídá o mimořádné 
náročnosti tohoto oboru.

Přeskočme do roku 2008. „Je mi 27 let, 
promuju a  s  čerstvým diplomem žádám 
o pracovní místo v naší okresní nemocnici. 
Konečně, poprvé v životě, se můžu napl-
no zapojit do pracovního procesu. Začít si 
vydělávat na bydlení, stravu, život. Doteď 
mě dotovali rodiče. Paní z  personálního 
oddělení mi předkládá pracovní smlouvu 
k podpisu. Je mi nabídnut reprezentativní 
plat 17 500 Kč. Při přepočtu na 176 pracov-
ních hodin v měsíci to dělá úctyhodných  
99 Kč/hod. Hrubého, samozřejmě,“ přibli-
žuje lékařka první rozčarování.

Každý může studovat zadarmo, 
ale jen doktoři mají platit?

„Zaplať školné a táhni!“ takové názory pro-
vázejí odchod lékařů do zahraničí. Na kritiky se 
Kateřina Karolová nezlobí: „Lidé, kteří se v záku-
lisí českého zdravotnictví nepohybují, mají skrz 
média jen malou šanci pochopit, o co opravdu 
jde. Jak to v nemocnici chodí, jak se lékař cítí 
a proč. Jak to celé vypadá z jeho úhlu pohledu.“

Autorka se netají tím, že jí vadí, jak je čes-
ký lékař vnímán a jak je prezentován: „Jako Fo
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někdo, kdo zdarma vystudoval a měl by to 
automaticky splácet. Měl by být vděčný, že 
mu společnost privilegium studia poskytla, 
a proto by měl být s radostí a chutí veřejně 
k dispozici. Kdykoliv a všem. Kdyby se snad 
rozhodl věnovat se něčemu jinému než čes-
kému pacientovi, měl by ‚investice do něj 
vložené‘ vrátit. Začínáte to chápat? Stali jste 
se veřejným majetkem.“

Kritikům ovšem Kateřina Karolová vzka-
zuje, že lékaři své vzdělání rozhodně nemají 
zadarmo: „Pro všechny, kteří se ohání tím, jak 
vám vaše studium odvodem daní platí – škola 
zdarma poskytuje možnost se vzdělávat, vy 
v rámci školy zdarma vypomáháte během 
celých šesti let v přidělených nemocnicích. 
Nazývejte to školením a praxí, ale věřte, že ve 
skutečnosti tam prostě pracujete osm hodin 
denně bez nároku na jakoukoliv odměnu. Kdo 
komu je už jen stran tohohle něco dlužný?“

„Veřejné vysoké školy jsou u nás zdarma. 
Každý má možnost jít vysokou školu studovat 
a tuto možnost, zdarma se vzdělat, využít. 
S tím na školu nastupujete. Bez myšlenek 
na to, že byste byli jakkoliv zavázáni nebo 
měli v budoucnu něco splácet. Vysokoškoláci 
jiných zaměření si můžou po škole dělat, co 
chtějí. Věnovat se svému oboru, odjet do za-
hraničí nebo začít úplně s něčím jiným. Nikdo 

to řešit nebude. U vás 
ano. Protože jste dok-
tor a  společnost vás 
potřebuje,“ podivuje 
se autorka blogu.

Doktoři nejsou. 
Splnili vaše přání 
a táhli jinam

Plně respektuje 
náročnost studia, ov-
šem upozorňuje, že 
takovým odříkáním 
obvykle člověk sleduje 
i jisté benefity – lepší 
pracovní podmínky, 
plat, zázemí a  per-
spektivu: „Jenže jako 
doktora v  Česku vás 
nic z toho nečeká. Je 
vám nabídnut tabulko-
vý plat, těžko říct, jest-
li k smíchu, či k pláči. 
Nedosahuje totiž ani 
průměrné mzdy ve 
státě. Jste nuceni ně-
kolikrát do měsíce pra-
covat 32 hodin v kuse 
a falšovat kvůli tomu 

výkazy práce. Vykonáváte činnosti, na kte-
ré nemáte dostatečné vzdělání – jednoduše 
proto, že je potřeba je vykonat a k dispozici 
není nikdo zkušenější. Nemůžete si nastavit 
hodnotu vaší práce. Zpeněžit to, v čem jste 
lepší než ostatní. Vydělat na tom. Snad byste 
za to, co umíte, nechtěli peníze? Vždyť vaše 
povolání je poslání. Vaší povinností je splácet 
dluh, který společnosti vaším studiem vznikl, 
rozumíte?“

Autorka popisuje také to, k  čemu takový 
přístup společnosti a státu vede: „Dostal se 
ke mně článek o tom, jak jisté pohraniční 
městečko zoufale shání pediatra. Nabízí 
byt, auto, zařízenou ambulanci a stotisícový 
plat. Skvělá nabídka a lékařům to nestačí, 
věřili byste tomu? No věřili. Oni ti doktoři 
totiž nejsou, víte? Splnili vaše přání a táhli, 
chápete? Teď už se je nepodaří nalákat ani 
stotisícovými výdělky. Dlouhodobě se snažili 
poukázat na nevyhovující podmínky, marně, 
tak to vzdali. Odešli, medicínu si rozmysleli 
nebo se uchytili jinde. Nejsou a noví, hotoví 
k použití, budou nejdřív za několik let.“

Nebrečím, nestěžuju si,  
je to výraz zoufalství

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 
zvažuje, že by mladé lékaře různými způ-

soby zavázal, aby po studiu museli zůstat 
v  českých nemocnicích. I  tomuto ná- 
padu se ve svém blogu Kateřina Karolová 
věnuje.

A rovnou na tyto úvahy odpovídá: „Mís-
to nápadů, jak si lékaře po škole co nejvíc 
zavázat (splácením půjčky, umístěnkami, 
povinnými službami), by se měly zlepšit 
pracovní podmínky tak, aby se lékaři ne-
museli nikoho doprošovat, falšovat výkazy 
práce, vyhrožovat exodem ani exitem.“

Dnes už je Kateřina Karolová znovu 
zpátky v Česku. Ale spíše shodou okolností 
– ostatně teď ve zdravotnictví nepracuje, je 
totiž na mateřské dovolené. Jednou ji ale zase 
rozhodování, zda se vrátit k profesi a jestli to 
má být v Česku, opět čeká.

„Neberte ty mé blogy jako stěžování 
si nebo brek. Ale jako zoufalství z toho, 
že tu podstatu toho všeho vidíte právě až 
tehdy, když se stanete součástí tohohle 
sou kolí. A že vaše šance cokoliv změnit se 
zdají mizivé. Tak o tom aspoň píšu pro ty 
naše budoucí doktory, chápete?“ uzavírá 
dětská lékařka.

David Garkisch,  

Naše zdravotnictví

Psychiatrická nemocnice v Opavě 
hledá lékaře INTERNISTU
Požadujeme:
 ukončené vysokoškolské vzdělání 
 specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství 
 schopnost aktivního, samostatného jednání 
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost
Nabízíme:
 adekvátní finanční ohodnocení
 zajímavou  a samostatnou práci 
 úvazek 0,8 - 1,0 
 30 dní dovolené 
 náborový příspěvek 
 příspěvek na dojíždění či ubytování (bydliště nad 30km) 

Psychiatrická nemocnice v Opavě 
hledá lékaře PSYCHIATRA
Požadujeme:
 ukončené vysokoškolské vzdělání 
 schopnost aktivního, samostatného jednání 
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost
Nabízíme:
 adekvátní finanční ohodnocení
 akreditované pracoviště 
 výborné podmínky pro odborný růst
 30 dní dovolené 
 náborový příspěvek
 příspěvek na dojíždění či ubytování (bydliště nad 30km) 

Kontakt: MUDr. Mgr. David Besta, tel: 725 557 505, 
mail: besta@pnopava.cz, 
www.pnopava.cz
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Když obrazy léčí a pomáhají
ČLK a server Moje zdravotnictví převzaly záštitu nad charitativním projektem Zdravobrazy, jehož cílem 
je rozšířit v široké veřejnosti povědomí o melanomu a získat na výzkum této nemoci finance. Podkladem 
pro projekt je osobní výpověď jednoho z nejznámějších českých filmových kaskadérů Martina Huba (např. 
Titanic, Gladiátor, Zachraňte vojína Ryana nebo Trója), který onemocnění melanomem prodělal. Martin 
Hub je zároveň malíř a v období diagnostiky a léčby melanomu namaloval sérii obrazů, kterými na nemoc 
reagoval. Čtyři z nich věnoval do projektu a celkový výtěžek z prodeje ve výši 210 tisíc korun poslouží pro 
další vývoj léčby melanomu.

Za ČLK se charitativního projektu Zdravo-
brazy zúčastnil MUDr. Michal Sojka (spoluau-
tor projektu) a prof. MUDr. Petr Arenberger, 
DrSc., člen vědecké rady. 

Martin Hub je rovněž hlavním hrdinou 
zajímavého filmu, který na svém serveru www.
mojemedicina.cz v sekci věnované melanomu 
zveřejnila farmaceutická firma Roche. Kromě 
malování totiž Martin zároveň našel odvahu 
a začal mluvit o tom, co v souvislosti s nemocí 
zažil. I to, že málem přišel k lékařům pozdě... 
Společně s  prof. Arenbergerem na tiskové 
konferenci seznámili veřejnost s důležitostí 
prevence a časné léčby melanomu.

Kaskadér Martin Hub: Podcenil kožní 
nádor. Boj s nemocí namaloval

Jak je člověku s rakovinou? Úplně to po-
chopí asi jen ten, kdo to prožije. Kaskadér 
a malíř Martin Hub chce varovat i ostatní.

„Začalo to úplně nenápadně. Nic mi ne-
bylo, nic mě nebolelo, jen se mi na noze udě-
lala taková bradavička,“ popisuje počátek své 
nemoci Martin Hub. Je to statný čtyřiapade-
sátník, mohutný chlap s mužným povoláním 
a zajímavými koníčky.

Je nejen choreograf a malíř, ale přede-
vším herec a kaskadér. Hrál ve filmech jako 
Zachraňte vojína Ryana, Gladiátor, Titanic, 
Trója, Mission Impossible, James Bond, Van 
Helsing a v mnoha dalších. Bitevní nebo ka-
tastrofické scény, které natáčel, jsou nic ve 
srovnání s bojem, který svádí teď. S bojem 
se zhoubným nádorem.

K doktorovi nechodil roky. 
A pak jednou přišel pozdě

Výrůstku na noze moc pozornosti nevěno-
val. Jak sám říká, lékaře dlouhé roky vůbec ne-
potřeboval: „Já jsem dvacet let ani nevěděl, kde 
mám obvodní doktorku.“ A stejně přistupoval 
i k problému na noze. Přelepoval si ho, když se 
kvůli natáčení potřeboval nasoukat do kostýmu.

K lékaři šel až po půl roce, ale to už bylo na 

jednoduché řešení pozdě. „Martin je naprosto 
typický rizikový pacient. Potvrzují nám to 
statistiky – bývá to muž, 54 let, nějaký flíček 
ho nerozhodí, sám se moc nesleduje a nakonec 
přijde pozdě. U něj už melanom překročil hra-
nici čtyř milimetrů, kdy to začíná být opravdu 
rizikové,“ vysvětlil profesor Petr Arenberger, 
přední český dermatolog a venerolog a před-
nosta Dermatovenerologické kliniky 3. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Právě příběh Martina Huba by měl na 
problém všechny další potenciální pacienty 

upozornit. Ve videoreportáži ho zpracoval 
portál Mojemedicina.cz společnosti Roche. 
Projekt se jmenuje Zdravobrazy a převza-
la nad ním záštitu i Česká lékařská komora 
a portál Naše zdravotnictví.

Středobodem Martinova příběhu ale není 
nemoc sama, jako spíše obrazy, ve kterých 
zachytil všechno od začátku nemoci i přes 
její náročnou léčbu. Mají mnohdy přiléhavé 
názvy jako třeba Chemoterapie nebo Bolest. 
Vybrané obrazy půjdou do dražby a výtěžek 
z ní poputuje na výzkum maligních mela-
nomů.
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Lidé se o takové nemoci bavit neumí
Když Martin konečně navštívil lékaře, šlo 

všechno už ráz na ráz. Nejprve mu výrůstek 
jednoduše vyřízli jen s lokálním umrtvením. 
Po týdnu už ale bylo zle. „Paní doktorka mi 
volala, že musím okamžitě na kliniku. Do 
týdne mi při operaci uřízli kus stehna. A pak 
ještě jednou výš v třísle, protože se to tam 
objevilo taky,“ svěřil se Martin Hub. A to ho 
čekala ještě chemoterapie.

Přiznává, že pro něj bylo obtížné se svě-
řovat okolí. „Já jsem o té nemoci moc nechtěl 
mluvit. S nikým. Lidi se o tom bavit neumí, 
někdo vás lituje, někdo je nad věcí, ale má-
lokdo je v tom přístupu vyloženě střízlivý. 
Takže když mi bylo opravdu zle, tak jsem se 
z toho vymaloval,“ řekl Martin Hub. Tak třeba 
namaloval obraz Chemoterapie – za jedinou 
noc a poté, co tuto mimořádně nepříjemnou 
část léčby absolvoval. 

„Je třeba Martinu Hubovi poděkovat za 
odvahu, že svůj příběh zveřejnil, aby byl pří-
kladem ostatním pacientům, aby příznaky 
nemoci nepodceňovali. To pro něj musela 
být větší odvaha, než přežít Titanic, ale když 
to zachrání pár dalších životů, bude to jen 
dobře,“ řekl k projektu Zdravobrazy mluvčí 
České lékařské komory Michal Sojka.

Nepo**at se z toho, radí 
pacientům Martin

Pocity pacientů s tak těžkou diagnózou 
málokdo chápe. Martin pomoc našel u ka-

maráda: „Když jsme byli na rybách, tak jsem 
mu to řekl. Pomohl mi takovým specifickým 
humorem, který mezi sebou máme. On mi 
na to totiž povídá: Vole, to aby sis nekupo-
val dlouhohrající desky, co? A mně to fakt 
pomohlo, jak jsme se u toho řezali smíchy.“

Jinak to ale nebylo pro Martina vůbec leh-
ké. „Já strašně rád čtu, ale najednou jsem se 
na to vůbec nedokázal soustředit. Ani článek 
v časopise jsem nedokázal přečíst. Takže to 
malování mi pomáhalo vysypat to ze sebe ven.“

Dál už v téhle sérii obrazů pokračovat 
nechce. „Už nemám potřebu se tím zabývat. 

Vymaloval jsem se z toho a jdu dál,“ říká dnes. 
Vyhráno ale ještě úplně nemá. Teprve se uvidí, 
jestli se nemoc podařilo zastavit a zničit, nebo 
jestli se musí léčba opakovat.

A co radí lidem, kteří se dostanou do po-
dobné situace? „Neposrat se z toho!“ nebere si 
Martin servítky. „I kdyby to bylo smrtelný, tak 
pořád platí: neposrat se z toho. Místo čekání 
v koutě se věnovat něčemu, co vás baví. Tak 
si to aspoň užijete až do konce.“

Vznik melanomu ovlivňuje 
hlavně slunce

Martin dodnes neví, co u něj rakovinu způ-
sobilo. „Možná tam bylo mateřské znamínko, 
možná to spustily nervy, možná to spustil ně-
jaký tlak, mohlo to být z čehokoli. Tak mi to 
vysvětlovali. Od opalování to nebylo, protože 
já na sluníčko moc nemusím. Toho jsem si užil 
jako mladý, teď už ne,“ dohaduje se Martin.

Má i nemá pravdu. Maligní melanom kůže 
skutečně může spustit cokoliv. Vychází ovšem 
z pigmentotvorných buněk v kůži a největší 
podíl na jeho vzniku mívá právě slunce, re-
spektive ultrafialové záření, a především jeho 
UVB složka. Vliv má podle lékařů dokonce i to, 
jak moc jsme byli vystaveni sluníčku v prvních 
letech svého života.

Dvě zprávy: Nemoci přibývá, 
mrtvých v Česku je ale méně

Případů melanomu neustále přibý-
vá a roli hraje i naše bohatnutí. Stále více 
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Čechů cestuje k jižním mořím nebo v zimě 
do vysokých hor. V obou případech se ob-
vykle vystavují slunci více, než je zdrávo. 
„Žádné opalování není bezpečné. Na horách 
se dokonce spálíte snadněji než u  moře, 
protože skladba UV záření je tam tro- 
chu jiná,“ vysvětlil profesor Petr Arenberger.

Pro české pacienty ale existuje i dobrá 
zpráva. „V Evropě jsme jediná země, kde sice 
stoupá počet případů, ale klesá počet úmrtí. 
Byli jsme na nějakých 500 úmrtích ročně, 
teď se blížíme k číslu 400. Ovšem při tom, že 
každých deset let se počet nových případů 
zdvojnásobuje,“ uvedl Petr Arenberger.

Děkovat za to můžeme dobré prevenci, 
která mnoho pacientů přivede do ordinace 
včas. Povědomí o nemoci pomáhá šířit i akce 
Stan proti melanomu, za kterou stojí prá-
vě profesor Arenberger. Pravidelně se koná 
v Praze, Brně a Ostravě a lidé si při ní mohou 
nechat vyšetřit mateřská znaménka a kůži. 
Stanem každý rok projde kolem 4000 lidí. 
Letos se v uvedených městech konal v první 
polovině května.

David Garkisch  

www.nasezdravotnictvi.cz
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Přelidnění – slon v místnosti,  
o kterém se nemluví
Lidstvo čelí bezprecedentnímu populačnímu růstu, který nemá v  lidské historii obdoby. Tento 
růst, resp. jím způsobené přelidnění, ohrožuje nejen lidstvo, ale i život na této planetě. Přesto 
však panuje tabu o těchto problémech otevřeně a veřejně hovořit. Je to způsobeno i  tím, že 
rapidní populační růst se odehrává a do konce tohoto století bude odehrávat v Africe, převážně 
subsaharské, což znamená riskovat nařčení z rasismu a neokolonialistických ambicí. Takováto 
nařčení však nejsou namístě! Naopak, je nutné si uvědomit, že životní prostředí nemá hranice 
a co se děje v jednom regionu, ovlivní i ostatní regiony. Proto nemůžeme problematiku rapidního 
populačního růstu přejít s tím, že se České republiky netýká.

Problematikou populačního růstu se od 
roku 1951 zabývá Populační divize Organizace 
spojených národů (Population Division of 
the Department of Economic and Social 
Affairs of the United Nations Secretariat). 
Tato divize vydává každé dva roky aktualizo-
vaný dokument World Population Prospects, 
v němž jsou prezentována revidovaná demo-
grafická data a prognózy do budoucna. Zatím 
poslední, 25. revize tohoto dokumentu (The 
2017 Revision), byla zveřejněna v červnu 
2017. 

Podle ní dosáhla světová populace v po-
lovině roku 2017 velikosti 7,6 miliardy lidí, 
což znamená, že na Zemi je o jednu miliardu 
lidí více než v roce 2005 a o dvě miliardy více 
než v roce 1993. Lidská populace tak roste 
rychlostí jedné miliardy za 12 let. Podle 
prognóz, které se doposud naplňují, světová 
populace nadále poroste, ačkoliv dnes je tento 
růst pomalejší než v minulých letech. V sou-

časnosti je roční přírůstek populace 1,10 %,  
což znamená, že na Zemi přibude každý 
rok 83 milionů lidí, tedy více než 227 ti-
síc lidí denně či téměř 9500 lidí každou 
hodinu. Navzdory tomu, že se populační růst 
zpomaluje a úhrnná plodnost (tj. počet dětí na 
jednu ženu) celosvětově klesá, velikost lid-
ské populace podle současných prognóz 
poroste minimálně do roku 2100, kdy do-
sáhne 11,2 miliardy lidí. Tato hodnota je 
mediánem. Existuje 95% pravděpodobnost, 
že populace v roce 2100 bude mezi 9,6 a 13,2 
miliardami lidí. 

Problém Afrika
K více než 50 % předpokládaného 

růstu bude do roku 2050 docházet v Af-
rice (z 2,2 miliardy lidí, kteří na Zemi při-
budou, bude 1,3 miliardy Afričanů). Asie 
bude druhým přispěvatelem k tomuto růstu 
(750 milionů lidí). Přírůstek ostatních kon-
tinentů nebude signifikantní. Po roce 2050 
začne populace Asie mírně klesat, čímž se 
Afrika stane jediným přispěvatelem růs-
tu lidské populace. To se projeví změnou 
procentuálního zastoupení Afričanů v cel-
kové populaci. Zatímco v roce 2017 tvořilo 
obyvatelstvo Afriky 17 %, v roce 2100 bude 
představovat 40 % světové populace.

Ačkoliv úhrnná plodnost v posledních 
letech celosvětově klesá (kromě Evropy, kde 
mírně stoupla z 1,4 na 1,6 dítěte na ženu), 
v Africe zůstává stále velmi vysoká – z 5,1 
dítěte na ženu (2000–2005) poklesla jen 
na 4,7 (2010–2015). Z 22 zemí s nejvyšší 
porodností na světě se 20 zemí nachá-
zí v Africe. Do roku 2050 se populace 
26 afrických zemí více než zdvojnáso-
bí a šest afrických zemí dokonce do roku 
2100 více než zpětinásobí svou současnou 
velikost.

První varování lidstvu
V roce 1992 podepsalo 1575 prominent-

ních světových vědců (včetně 99 ze 196 ži-
jících laureátů Nobelových cen) dokument 
s názvem Varování světových vědců lidstvu 
(World Scientists‘ Warning to Humanity), 
který byl rozeslán vládám a světovým vůd-
cům. Dokument vyzýval k okamžitým krokům 
směřujícím proti stále narůstající ekologické 
devastaci planety. Jedním z bodů dokumentu 
byla i výzva k boji proti přelidnění. „Pokud 
máme zabránit destrukci našeho (životní-
ho) prostředí, musíme přistoupit k omezení 
populačního růstu. /…/ Musíme stabili-
zovat populaci, a to pomocí metod pláno-
vaného rodičovství. /…/ Musíme zajistit 
genderovou rovnost a zajistit ženám kontrolu 
nad vlastními reprodukčními rozhodnutími.“ 
Rovněž zde zazněla výzva k pomoci rozvo-
jovým zemím. V dokumentu stojí: „Jednat 
v tomto ohledu není altruismem, ale osvíceným 
sebezájmem, ať už žijeme ve vyspělých zemích, 
nebo ne, protože všichni žijeme na jedné lodi. 
Žádný národ nemůže utéci důsledkům, pokud 
bude zničen globální ekosystém. Žádný národ 
neuteče konfliktům nad stále se ztenčujícími 
zdroji surovin. Nadto environmentální a eko-
nomická nestabilita postižených oblastí a zemí 
způsobí masovou migraci s nevypočitatelnými 
důsledky pro země vyspělé i ty rozvojové.“

Druhé varování lidstvu
V roce 2017, tedy po 25 letech od první-

ho varování, vydala Aliance světových vědců 
(Aliance of World Scientists) druhé Varová-
ní světových vědců lidstvu (World Scientists‘ 
Warning to Humanity: A Second Notice). 
Tento dokument podepsalo k dnešnímu dni 
21 000 vědců ze 184 zemí světa. Dokument 
konstatuje, že: „Lidstvo selhalo v tom, učinit 
dostatečný pokrok v řešení environmentál-In
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ních výzev, a co je více alarmující, většina 
těchto výzev je nyní ještě závažnějších.“ 

Obzvláště závažné je zhoršení změn klima-
tu, zvýšení světové teploty, emisí CO2 a dalších 
skleníkových plynů, zvětšení tzv. pobřežních 
mrtvých zón, znečištění oceánů, rapidní pokles 
dostupnosti pitné vody, deforestace v důsledku 
přeměny lesů na zemědělskou půdu (jen mezi 
lety 1990 a 2015 byly pokáceny lesní plochy 
o velikosti rozlohy šestnácti Českých republik) 
a zvýšení zemědělské produkce. 

Zásadní problém představuje masové vy-
mírání druhů, v pořadí šesté v dějinách pla-
nety, ale první vyvolané jediným živočišným 
druhem – lidmi. Světová biodiverzita mizí 
alarmující rychlostí. Zatímco mezi lety 1992 
a 2017 došlo k vzestupu lidské populace o 35,5 
% a domestikovaného hospodářského zvířectva 
o 20,5 %, volně žijících obratlovců, tedy ryb, 
obojživelníků, plazů, ptáků a savců, ubylo o 29 
%. Od roku 1970 je tento pokles ještě výraznější –  
58 %. Z celkové biomasy všech savců na Zemi 
98,5 % připadá na člověka a jím chované hospo-
dářské zvířectvo a jen 1,5 % na všechny ostatní 
volně žijící druhy. Při současných trendech se 
předpokládá, že do roku 2050 bude objem plastů 
ve světových mořích a oceánech stejně velký jako 
objem všech v nich žijících ryb. Stejně dramatic-
ký je i úbytek hmyzu, který zajišťuje opylování, 
rozkládání biologického odpadu a který slouží 
jako potrava pro další živočichy.

Dokument konstatuje, že: „Ohrožujeme 
svou budoucnost tím, že ignorujeme pokra-
čující rapidní populační růst, který před-
stavuje primární příčinu stojící za ekolo-
gickými a sociálními hrozbami.“ Dokument 
vyzývá ke změně veřejné politiky i individuální-
ho chování. Mezi kroky, které mohou jednotlivci 
učinit, patří „dramatické snížení spotřeby per 
capita“ a „omezení vlastní reprodukce“ přijetím 
filozofie malých rodin, tedy stavu, kdy mají dva 
rodiče právě dvě děti. Dokument v tomto mís-
tě podotýká, že „rapidní pokles porodnosti 
v mnoha zemích světa byl dán investicemi 
do vzdělávání dívek a žen“, a vyzývá k „dal-
šímu snižování úhrnné plodnosti zajištěním 
přístupu mužů i žen ke vzdělání a metodám 
plánovaného rodičovství, zejména tam, kde 
k tomu scházejí prostředky“.

Dokument rovněž varuje před tím, že „v dů-
sledku přelidnění, spotřeby zdrojů a podobně 
by lidstvo mohlo ztratit tvrdě vydobytý pokrok 
v oblasti lidských práv a sociální spravedlnosti“. 
Závěrem signatáři vyzývají k boji za udržitelnou 
velikost světové populace, které „má být dosa-
ženo pomocí etických, humánních a nevy-
nucených prostředků, které plně respektují 
lidská práva“.

Slon v místnosti, o kterém se nemluví
Jak napsal environmentalista Douglas 

Smith: „Je vrozenou lidskou vlastností igno-
rovat naprosto očividné – i proto si dnes pod-
statná část lidstva myslí, že planeta je schopna 
poskytovat lidstvu zdroje ad infinitum. A ještě 
větší části lidstva je to lhostejné, protože jsou 
příliš zatíženi svými každodenními záležitostmi.“ 
Profesor plánovaného rodičovství John Guille- 
baud označil přelidnění „slonem v místnosti, 
o kterém se nemluví“. Zatímco pozornost médií 
a společnosti se obrací na klimatické změny, 
udržitelný rozvoj a udržitelnou ekonomiku 
(což je rozhodně dobře), problematika pře-
lidnění se ignoruje nebo se považuje za tu 
proměnnou v rovnici, která je daná, kterou 
není možné intervenovat. Má-li však dojít 
k řešení globální krize, je nutné uznat obě 
hlavní vyvolávající příčiny, tj. kromě problé-
mu overconsumption, typického pro rozvinuté 
země, uznat i problém overpopulation, typický 
pro země rozvojové. Protože jako nelze řešit jed-
no a druhé ignorovat, stejně tak nelze řešit „jen“ 
důsledky (např. dnes tolik diskutovaných změn 
klimatu) bez toho, aniž bychom řešili jejich 
vyvolávající příčinu. Jak řekl britský národní 
poklad, přírodovědec sir David Attenborough: 
„Všechny naše environmentální problémy 
jsou snadněji vyřešitelné, pakliže bude na 
Zemi méně lidí, a obtížněji vyřešitelné – ba 
neřešitelné – pakliže lidí bude ještě více.“

„Nekontrolovaný růst je doktrínou nádorové 
buňky,“ řekl sir Crispin Tickell. Co jiného si 
pomyslet o rapidním populačním růstu, který 
resultuje v to, že každé čtyři dny vznikne někde 
na Zemi město pro milion lidí se všemi vyplý-
vajícími důsledky (stavební materiál a energie 
nutná pro stavbu a následný chod města, zniče-
né životní podmínky pro původní faunu a flóru). 
Proč je tedy takové ticho, když dojde na 
tuto největší civilizační hrozbu a výzvu? 
Zvláště když víme, co s tím udělat! Je však 

překvapující, že tabu otevřeně a veřejně 
o přelidnění hovořit se týká i lidí, kteří tvr-
dí, že usilují o udržitelnou a prosperující 
budoucnost. Ohledně přelidnění však mlčí, 
jako by byli schopni dosáhnout svých obdi-
vuhodných cílů bez ohledu na to, kolik bude 
na Zemi lidí, ač vědí, že nemohou.

Lékaři a přelidnění
Ale proč by vůbec měli lékaři číst články 

o přelidnění a vymírání jiných druhů? Odpověď 
na tuto otázku dává článek v British Medical 
Journal z roku 1972, jímž byla založena společ-
nost Doctors and Overpopulation. V tomto 
ustanovujícím článku stojí: „Je skutečností, že 
my, lékaři, bychom se měli obzvláště zajímat 
o světovou populaci. Na prvním místě neseme 
zodpovědnost za její vznik, protože díky našim 
snahám a úsilí jsme vytvořili nerovnováhu mezi 
porodností a úmrtností, které jsou charakteristic-
ké pro země třetího světa. Zadruhé, přelidnění ve 
městech a megaměstech je spojeno se znečištěním, 
a je tak přímým ohrožením fyzického i duševního 
zdraví našich pacientů. A konečně, my doktoři, 
coby dobře informovaná a vysoce vzdělaná sku-
pina populace, máme obzvláště silný vliv na spo-
lečnost v této důležité otázce.“  Tato organizace již 
v dnešní době neexistuje, nicméně existují jiné.

Na velikosti populace záleží
Mezi v současnosti nejvýznamnější orga-

nizace na tomto poli patří britská Population 
Matters, která dlouhodobě upozorňuje na 
problematiku přelidnění a nekontrolovaného 
populačního růstu a jeho dopady na životní 
prostředí. Organizace, mezi jejíž význačné pa-
trony patří například právě výše zmiňovaná 
trojice britských gentlemanů (Attenborough, 
Guillebaud, Tickell), považuje současný popu-
lační růst za hlavního přispěvatele klimatických 
změn, environmentální degradace, vyčerpávání 
přírodních zdrojů, nedostatku pitné vody, hla-
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dovění, zvýšeného výskytu epidemií, zvýšené 
chudoby, sociálních konfliktů, válek a vynucené 
migrace. Jejím cílem je dosáhnout společné 
budoucnosti se slušnými životními podmínka-
mi pro všechny, zdravým životním prostředím 
a udržitelnou velikostí lidské populace, která 
bude v souladu s životním prostředím. Tohoto 
cíle má být dosaženo snížením naší spotřeby 
a využitím obnovitelných zdrojů, stejně jako 
snížením počtu lidí, a to poskytováním služeb 
plánovaného rodičovství všem, kteří o ně mají 
zájem. Population Matters nadto nabádá k při-
jetí filozofie malých rodin, tj. situaci, kdy dva 
rodiče mají maximálně dvě děti, kteří je nahradí 
(replacement level fertility). Mezi aktivity této 
organizace patří kampaně a vzdělávání v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a populační 
a environmentální gramotnosti a ovlivňování 
politických reprezentací, komunit i jednotlivců. 

Webové stránky této organizace lze navští-
vit na adrese https://populationmatters.org/, 
můžete se stát jejím členem nebo si nechat 
zasílat pravidelné newslettery.

Životní prostředí bez hranic
Že životní prostředí nemá státní hranice a že 

takto velký problém nelze vyřešit v rámci hranic 
jednoho státu, jakkoliv velkého (jako je Velká 
Británie), si uvědomili lékaři i jinde. Proto byla 
v roce 1990 založena Mezinárodní organizace 
lékařů pro životní prostředí (International 
Society of Doctors for the Environment), nyní 
sídlící ve švýcarské Basileji. Tato společnost 
sdružuje lékaře všech národností a specializací 
zajímající se o medicínské problémy se vztahem 
k environmentálním problémům, šíří povědomí 
o spojení mezi environmentálním znečištěním 
a lidským zdravím, zahajuje a podporuje inici-
ativy od lokálních až po globální úroveň, snaží 
se snižovat či eliminovat zdroje environmen-
tálního znečištění, aby tak předcházela vzniku 
chorob, zajistila nutné podmínky pro lidské 
zdraví a zlepšila kvalitu života. Z toho je patrné, 
že ISDE řeší i mnoho dalších témat jako např. 
kvalitu ovzduší, světelné znečištění atd. ISDE, 
která spolupracuje s WHO a dalšími nadnárod-
ními organizacemi, se snaží vnášet medicínskou 
problematiku do environmentálních diskusí 
a naopak, a tak propojovat zájem o lidské zdraví 
i zdraví naší planety. A konečně vzdělávat v těch-
to otázkách jak lékaře, tak i širokou veřejnost. 
ISDE funguje cestou jednotlivých národních 
afiliací. V České republice v současnosti nemá 
zastoupení.

Webové stránky této organizace lze navštívit 
na adrese http://isde.org/, kde můžete získat 
více informací, zažádat o zasílání pravidelných 
newsletterů o chystaných událostech a pozvánek 

na školení a webináře. V případě větší skupiny 
podobně orientovaných lékařů lze zvážit vytvo-
ření české afiliace.

Druhé varování podruhé
Rovněž se můžete přidat k  aktuálním  

21 tisícům signatářů Druhého varování lidstvu 
na webové stránce http://scientistswarning.fo-
restry.oregonstate.edu/. V současné době při-
pravuje Oregon State University stejnojmenný 
celovečerní dokument ke zvýšení dopadu na 
veřejnost. Můžete se tak podívat na připravova-
ný teaser/trailer na https://create.osufoundation.
org/project/11158. Pomozte i vy rozšířit světové 
auditorium tohoto varování sdílením tohoto 
odkazu na sociálních sítích.

Buďme součástí řešení!
Podobně jako Alianci světových vědců 

i mnoha lékařům po celém světě začalo být jas-
né, že v dnešní době post-truths a fake news 
vlastní výzkum, sběr dat, publikování v odbor-
ných časopisech a přednášení na odborných 
konferencích není již dostačující k adresování 
environmentálních, klimatických a dalších vý-
zev, jimž lidstvo čelí. Již nestačí sbírat data 
a ta pak reportovat, zatímco politici si sami 
rozhodnou, jak s informacemi naloží či je 
použijí. Kde jen je to možné, musejí vědci 
i lékaři vstoupit do politických arén, otevřít 
tato závažná témata a iniciovat veřejnou 
diskusi a volat po změnách ve veřejné i sou-
kromé sféře, politice i změnách v lidském 
chování. Stát se z terénního lékaře lékařským 
advokátem. Je jasné, že takové rozhodnutí s se-
bou nese rizika, a někteří lékaři s tím mohou mít 
problém či přímo nesouhlasit (s ohledem na 
to, že jejich primárním úkolem je péče o zdraví 
a životy lidí, nikoliv planety a jiných živočišných 
druhů).

Nicméně ve světle výše uvedených sku-
tečností nezáleží na tom, jestli se nám to líbí, 
ale na tom, co s tím budeme dělat. Jako lékaři 
jsme spoluzodpovědní za vytváření a udržo-
vání světa, ve kterém žijeme, a měli bychom 
se tak podílet na řešení těchto problémů, 
abychom společně pomohli vytvářet lepší 
a světlejší budoucnost pro lidstvo i planetu 
Zemi. A nyní je ten nejdůležitější okamžik 
v dějinách naší planety s tím něco udělat. 
Nyní je čas jednat. Buďme součástí řešení, 
ne problému!

MUDr. Jan Greguš, 

Centrum ambulantní gynekologie, Brno, Centrum 

prenatální diagnostiky, Brno, jangregus@seznam.cz

Použitá literatura a další informace jsou 
dostupné na vyžádání u autora.

  
PSYCHIATRICKÁ  

NEMOCNICE BRNO,  
Húskova 2 618 32 Brno  

PŘIJME LÉKAŘE:

Lékaře/lékařky  
na lůžková oddělení  

(pozice je vhodná  
i pro absolventy).

PN Brno poskytuje zdravotnické 
služby v oborech psychiatrie (včetně 
psychoterapie), návykové nemoci, 
sexuologie, gerontopsychiatrie, 
neurologie, vnitřní lékařství 
a rehabilitační a fyzikální medicína.
PN Brno  má udělenou akreditaci 
k uskutečňování vzdělávacího 
programu pro obor psychiatrie 
a k uskutečňování vzdělávacího 
programu pro nástavbové obory 
gerontopsychiatrie, návykové nemoci 
a sexuologie.

 Nabízíme:

•  úvazek ve výši 1,0; eventuelně dle 
domluvy částečný úvazek

•  plat dle platových tabulek, osobní 
ohodnocení, odměny (prémie), 
rizikový příplatek

•  dodatkovou dovolenou (celkem  
30 dnů dovolené za rok)

•  důchodové připojištění, případně 
příspěvek na rekreace a sportovní 
aktivity

•  možnost zvyšování a prohlubování 
kvalifikace včetně účasti  
na odborných konferencích

•  parkování v areálu nemocnice 
zdarma

•  možnost ubytování případně 
poskytnutí stabilizačního bytu.

 Nástup možný ihned nebo dle 
 dohody.

 V PN Brno je samozřejmostí 
dodržování zákoníku práce, 
kompenzační volno před službou 
a po službě, služba maximálně  
12 hodin.
 Na oddělení vždy slouží několik 
lékařů a vedoucí služby je zkušený, 
atestovaný lékař.
 Nesjednáváme kvalifikační dohody 
a v případě rozvázání pracovního 
poměru nemá lékař žádný závazek 
(odpracování let) vůči PN Brno.
 
 Kontaktní osoba: 

Bc. Eva Stehlíková, tel.: 548 123 239,  
e-mail: stehlikova@pnbrno.cz - 
personální úsek PN Brno
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Odhalena pamětní deska lékaři hrdinovi
MUDr. Zdeněk Čáp (1904–1984), Rokycany
Třetího května byla v Rokycanech odhalena pamětní deska MUDr. Zdeňku Čápovi, vynikajícímu 
praktickému a rodinnému lékaři, a hlavně hrdinovi protinacistického odboje.

Podle badatelů Pavla Šmejkala a Jiřího 
Padevěta (Průvodce Anthropoid) nejprve 
pomohl doktor Čáp Josefu Gabčíkovi, kte-
rý si při seskoku u obce Nehvizdy poranil 
hlezenní kloub, a později Ludvíku Cupalovi 
z paravýsadku Tin. Popravišti unikl pouze 
tragickou shodou okolností. Odbojář z řad 
železničářů Václav Stehlík, který parašutis-
ty k lékaři dovedl, byl s rodinou 26. května 
1942 na udání uvězněn. Gestapo si ve zmat-
ku a zuřivosti odbojáře Stehlíka s atentátem 
nespojilo a celou rodinu popravilo den po 
něm. Statečný železničář pana doktora ne-
prozradil…

Místní prameny v Rokycanech uvádějí 
lékařskou pomoc pouze Ludvíku Cupalovi. 
Pokusili jsme se do rozporu vnést světlo. 
Spisovatel a  badatel Jaroslav Čvančara, 
který se atentátem podrobně zabýval, má 
k  němu velmi rozsáhlou dokumentaci, 
a dokonce s dr. Čápem mluvil osobně, je 
přesvědčen, že pan doktor ošetřoval oba, 
Gabčíka i Cupala… Nicméně iniciátor odha-
lení pamětní desky MUDr. Václav Hejda je 

jiného názoru. K dr. Čápovi má velmi blíz-
ký vztah a pro Tempus medicorum k tomu 
napsal:

„Dr. Čáp mě rodil. Bylo to v deset hodin 
dopoledne v našem domku v Rokycanech. 

Následující noci ve 4 hodiny k nám vtrhlo 
gestapo, aby zatklo mého otce v rámci akce 
Sokol nařízené gestapem. Sestra mé mamin-
ky ihned běžela bez váhání pro dr. Čápa, 
který se v tu noční dobu dostavil do domu 
obsazeného gestapem!! Říkal mi později, že 
poznal v jednom gestapákovi předválečné-
ho rokycanského četníka, on prý ho poznal 
také. Setkali se kdysi v Mirošově při vyšet-
řování smrtelného úrazu dítěte a dr. Čáp 
zabránil četníkovi v bezohledném zacházení 
s jeho matkou. Akce Sokol té noci probíhala 
v celém protektorátu. Zatčeni byli členové 
výborů všech sokolských žup, v Rokycanech 
mj. dr. Bohuslav Horák, jehož jméno dnes 
nese okresní muzeum v Rokycanech, v Plz-
ni Emil Štrunc, po němž se jmenují sady 
u fotbalového stadionu. Oba se nevrátili. 
Loni byl 8. říjen vyhlášen Památným dnem 
Sokola. Po zatčení byli sokolové převezeni 
do Malé pevnosti v Terezíně a v lednu 1942 
do Osvětimi. Později byl zbytek sokolů, 
kteří přežili, z  Osvětimi propuštěn, snad 
na naléhání Červeného kříže. Z  rokycan-
ských asi třiceti sokolů se vrátili dva, Jin-
dřich Kalivoda a díky bohu můj otec. Před 
zatčením měl asi 90 kg, po návratu 40 kg.  
Dr. Čáp pečoval o jeho rekonvalescenci, řídil 
šetrnou dietu a pořídil fotografickou doku-
mentaci jeho fyzického stavu! Myslím si, že 
i toto mohlo mít při prozrazení pro dr. Čápa 
fatální následky. Z napsaného je jasné, že 
jsem v uchování památky dr. Čápa velmi silně 
citově angažovaný. Dr. Čáp zemřel v roce 
1984, navštěvoval jsem ho ještě při jeho hos-
pitalizaci v plzeňské fakultní nemocnici. Co 
se týče ošetření parašutistů, nadále si mys-
lím, že Gabčík s Kubišem u Stehlíků nebyli.“ 

Krásný rozpor, který možná badate-
lé jednou plně zodpovědí. A možná niko-
liv. Pro nás je „nepodstatným detailem“.  
Dr. Čáp je hrdina a je jedno, zda ošetřoval 
oba parašutisty nebo jen jednoho z nich… 

Projev dr. Hejdy při odhalení pamětní 
desky dr. Čápovi:

„Přistupujeme k odhalení pamětní desky 
na počest rokycanského praktického a rodinné-
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ho lékaře a účastníka antinacistického odboje 
MUDr. Zdeňka Čápa. Tato deska se symbolicky 
řadí k dalším dvěma, s nimiž ji pojí společný 
příběh ve stejných historických souvislostech.

První z nich je již od roku 1946 v Roky-
canech v dnešní Stehlíkově ulici č. 319, u Ko-
vohutí, na domku, kde bydlel železničář pan 
Václav Stehlík. Tento domek obýval se svojí 
rodinou, jejíž všichni členové byli 28. května 
1942 zastřeleni na popravišti v Plzni-Lobzích 
a stali se v tehdejším protektorátu prvními 
oběťmi heydrichiády.

Druhá deska je od 17. června 2018 na po-
mníčku, který byl péčí Československé obce 
legionářské postaven poblíž Hořejšího Pa-
drťského rybníka, u lovecké chaty Václavka, 
v místě, kde bylo v noci z 29. na 30. dubna 1942 
vysazeno pět parašutistů vyslaných z Anglie 
s úkoly důležitými pro domácí antinacistický 
odboj. Jeden z nich, rotný Ludvík Cupal ze 

skupiny Tin, se při seskoku zranil a byl podle 
instrukcí z Anglie dopraven k ošetření do Ro-
kycan na adresu, kterou před odletem dostal. 
Byla to adresa pana Stehlíka a ten o ošetření 
parašutisty požádal dr. Čápa. Po ošetření po-
kračoval L. Cupal v cestě do Plzně a dále do 
svého rodiště na jižní Moravu. Pobyt parašu-
tisty byl zeťem p. Stehlíka ze msty oznámen 
gestapu, výsledkem bylo zatčení celé rodiny 
26. května 1942. Toto datum je důležité proto, 
že je to pouhý jeden den před atentátem na 
Heydricha. Atentát vyvolal zuřivou reakci 
nacistů, kteří celou rodinu hned druhý den, 
onoho 28. května, se zběsilou rychlostí odsou-
dili a popravili. Rychlost, se kterou jednali, 
zřejmě zabránila dalším výslechům nešťastné 
rodiny, účast dr. Čápa při ošetření parašutisty 
proto nebyla odhalena a on tak unikl osudu 
rodiny Stehlíků.

Je zřejmé, jakým obrovským rizikem pro 

dr. Čápa bylo napojení na pana Stehlíka a celou 
odbojářskou síť železničářů, kteří ho o spolu-
práci požádali proto, že byl smluvním železnič-
ním lékařem. Od železničářů přebíral zprávy 
a instrukce a předával je místním účastníkům 
odboje. Velkému riziku však nebyl vystaven 
sám. V krásném domě na rokycanském náměstí 
měl zařízenou ordinaci a byt, v bytě s ním žila 
jeho žena a dvě malé dcerky. Nechť si každý 
v duchu odpoví na otázku, zda by byl za těchto 
okolností bez zaváhání ochoten vystavovat 
se možnosti zničení toho, co je mu nejdražší, 
podstoupit takové riziko. Ztratit dr. Čápa by 
bylo neštěstí i pro jeho pacienty, jednotlivce 
i celé rodiny, pro všechny, kteří vyhledávali jeho 
pomoc v nemoci, věřili mu a věděli, že vedle péče 
o jejich tělesné zdraví umí povzbudit i jejich 
psychiku. Byl to typický rodinný lékař, který 
v četných domácnostech znal všechny členy, 
z nichž některé sám rodil, znal jejich bolesti 
a uměl poradit.

Kde vzal MUDr. Čáp sílu a odvahu k tomu, 
co konal? Důležitou roli jistě sehrála jeho rodina 
i školní výchova v rokycanském gymnáziu, kde byl 
ředitelem dr. Bohuslav Horák, vynikající osob-
nost, jehož jméno dnes nese rokycanské muzeum. 
Dr. Čáp byl také členem Sokola, který si kladl za 
cíl výchovu ke cti, k morálce a vlastenectví.

Nechť rokycanští občané přijmou tuto des-
ku jako výraz odhodlání, že si Rokycany váží 
těch, kteří oddanou službu svobodě, demokracii 
a vlasti nadřadili nad své osobní zájmy, těch, 
kteří o svých ideálech nemluvili, ale v jejich 
duchu jednali.“

I my se přidáváme ke slovům dr. Hejdy 
a  dodáváme za vděčné lékařky a  léka-
ře poděkování a vyjádření úcty hrdinovi  
dr. Zdeňku Čápovi. 

Michal Sojka, Jiří Wicherek

Novinky ve spolupráci 
T-Mobile a ČLK
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
u webové stránky našeho slevového programu u firmy T-Mobile, kterou naleznete pod bannerem na www.lkcr.cz, došlo ke změně v přihla-
šovacích údajích. Ti z Vás, kteří poskytli ČLK svoji mailovou adresu a souhlas s jejím používáním (GDPR), dostali mail s novou „kuchařkou“, 
v níž jsou uvedeny nový identifikátor a heslo. Pokud jste mail od ČLK nedostali (nenahlášená změna mailu, nesouhlas s jeho používáním 
v rámci komunikace s ČLK, neuvedení mailu v registru) a máte zájem o slevový program T-Mobile pro členy ČLK, musíte se obrátit na 
kancelář Vašeho OS ČLK. Po ověření Vaší totožnosti Vám budou přihlašovací údaje sděleny. 

Zároveň si Vás dovolujeme informovat o tom, že probíhá jednání o prodloužení smlouvy mezi ČLK a T-Mobile. K podpisu by mělo dojít 
v létě t. r. Snažíme se domluvit další výhody. 

O dalších změnách Vás budeme neprodleně informovat.
MUDr. Michal Sojka, ČLK
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Informace předsedkyně  
RK ČLK ke kauze napadení  
poslance Feriho
Po incidentu, ke kterému došlo na koštu vín v Boršicích u Uherského Hradiště, kdy měl být lékařem 
napaden poslanec Dominik Feri, se na ČLK začali obracet novináři s žádostí o vyjádření k případnému 
potrestání onoho lékaře komorou. Na komoru přišlo také několik stížností v této věci. Vzhledem 
k tomu, že podle médií mělo jít i o napadení s rasovým či politickým podtextem, je nutné se k incidentu 
jasně vyjádřit.

Jakákoli podobná situace, ve 
které figuruje lékař, ČLK samo-
zřejmě mrzí. V etickém kodexu 
má komora ustanovení, že lékař 
musí léčit bez ohledu na rasu, 
barvu pleti, náboženské vyzná-
ní nebo politické přesvědčení. 
Jakýkoliv rasismus odmítáme, 
ale vyšetřování případu, který 
se netýká výkonu povolání, pří-
sluší policii, trest pak případně 
soudu. Jiná věc by byla, kdyby 
lékař odmítl někoho ošetřit tře-
ba právě pro jeho barvu pleti.

Lékařská komora nemůže 
řešit obecné trestné činy lé-
kařů, řeší jen etické nebo od-
borné pochybení mezi lékařem 
a pacientem nebo mezi lékaři 
navzájem. Ostatní trestní věci 

nebo přestupky jsou záležitostí 
orgánů činných v trestním ří-
zení. Komora ani nemá kom-
petence jít vyšetřovat někam 
do hospody, co se stalo, ztotož-
ňovat a vyslýchat svědky. V da-
nou chvíli probíhá vyšetřování 
policií a je předčasné jakkoliv 
předjímat výsledek vyšetřová-
ní. Pokud bude lékař potrestán, 
platí právní úzus, že by člověk 
neměl být za stejnou věc trestán 
u více institucí.

Soud může udělit trest zá-
kazu výkonu povolání, k čemuž 
však přistupuje také jen u trest-
ných činů souvisejících s výko-
nem povolání.

Pro lékaře rovněž platí 
dvě ustanovení o  bezúhon-
nosti. První se týká všech lé-
kařů a jde o § 3 odst. 3 zákona 
č. 95/2004 Sb. (o specializačním 
vzdělávání lékařů): Za bezúhon-
ného se pro účely tohoto zákona 
považuje ten, kdo nebyl pravo-
mocně odsouzen k nepodmíně-
nému trestu odnětí svobody pro 
úmyslný trestný čin spáchaný 
v  souvislosti s  poskytováním 
zdravotních služeb, nebo se na 
něho hledí, jako by nebyl odsou-
zen. Druhý se týká soukromých 
praxí. Jde o § 13 odst. 1 zákona 
č. 372/2011 Sb.  (zákona o zdra-
votních službách) a je přísněj-
ší: Za bezúhonného se pro účely 
tohoto zákona považuje ten, kdo 
nebyl pravomocně odsouzen  
a) za úmyslný trestný čin k ne-
podmíněnému trestu odnětí svo-

body v trvání alespoň 1 roku, nebo  
b) za trestný čin spáchaný při 
poskytování zdravotních služeb, 
anebo se na něho hledí, jako by 
nebyl odsouzen. 

Lékaře může také ČLK vylou-
čit, což pro něho znamená úplný 
zákaz výkonu povolání. Děje se 
tak v případech závažného etic-
kého provinění ve vztahu lékař–
pacient po disciplinárním řízení 

u komory. Například byl takto 
vyloučen lékař, který pacientům 
namlouval, že mají rakovinu, a za 
úplatu je pak „léčil“. Vzhledem 
k  tomu, že se prakticky každý 
vyloučený obrátí na soud, aby 
jeho vyloučení přezkoumal, musí 
rozhodnutí komorových discipli-
nárních orgánů obstát.

MUDr. Jana Vedralová,  

předsedkyně RK ČLK

NEMOCNICE SOKOLOV PŘIJME 
l PRIMÁŘE   PEDIATRICKÉHO ODDĚLENÍ
l PRIMÁŘE  RADIOLOGICKÉHO  ODDĚLENÍ
l  SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘE NA PEDIATRICKÉ 

ODDĚLENÍ

n nadstandardní odměňování
n  příspěvek na ubytování s možností přednostní-

ho přidělení obecního bytu
n  náborový příspěvek pro vybrané pozice až 

400.000,- Kč
n  Sokolovsko – 10 km od Karlových Varů = kraj 

plný zajímavých volnočasových aktivit pro jed-
notlivce i rodiny s dětmi

Nemos SOKOLOV s.r.o.
e-mail: hlinkova@nemosgroup.cz 
tel.: 735 176 585

REVIZNÍ KOMISE KAZUISTIKA
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Trest pro zdravotníky za ochranu 
zdraví a života novorozence
ČLK je podrobně seznámena s případem, kdy v roce 2010 lékař ZZS chránil život a zdraví asi hodinu 
starého novorozence a rozhodl o  jeho převozu do nemocnice (alespoň k vyšetření) bez souhlasu 
matky. V nemocnici byl pak novorozenec ponechán z důvodu podchlazení, které těžko mohlo 
vzniknout ve vytopeném vozidle ZZS. 

Případ nespravedlivého potrestání zdravotnické záchranné služby

Matka jménem svým i novorozence poda-
la žalobu na ochranu osobnosti u Krajského 
soudu v Brně, který rozhodl o povinnosti ZZS 
JMK omluvit se a uhradit celkem 100 000 Kč  
jako náhradu nemajetkové újmy a nákla-
dy soudního řízení. Proti tomuto rozsud-
ku podala ZZS JMK odvolání. Vrchní soud 
v Olomouci zrušil uvedený rozsudek, zaujal 
stanovisko, že postup lékaře ZZS JMK byl 
správný a nemohl být zásahem do práva na 
ochranu osobnosti, a vrátil věc Krajskému 
soudu v Brně. 

Krajský soud v Brně nerespektoval zá-
vazné stanovisko nadřízeného soudu a vy-
dal znovu stejný rozsudek. Vrchní soud 
v Olomouci znovu tento rozsudek zrušil, 
konstatoval, že soudce Krajského soudu 
v Brně nerespektoval závazné stanovisko 
nadřízeného soudu, a stanovil, že ve věci má 
nadále rozhodovat jiný soudce. Proti tomu 
podala žalobkyně dovolání, které Nejvyšší 
soud ČR odmítl. 

Žalobkyně podala ústavní stížnost 
a Ústavní soud poměrem hlasů 2 : 1 rozhodl, 
že ve věci má nadále rozhodovat původní 
soudce, který dvakrát nerespektoval roz-
hodnutí nadřízeného soudu. Tento soudce 
nerespektoval rozhodnutí nadřízeného sou-
du ani potřetí a opět vydal stejný rozsudek. 

Vrchní soud v Olomouci, kde došlo mezi-
tím ke změně odvolacího senátu (náhodně, 
bez souvislosti s tímto případem), zaujal zce-
la opačné stanovisko než ve dvou předchozích 
rozhodnutích a potvrdil rozsudek Krajského 
soudu v Brně. Dovolání ZZS JMK Nejvyšší 
soud odmítl. 

Ústavní soud posléze odmítl i ústavní stíž-
nost ZZS JMK s tím, že novorozenec nebyl 
bezprostředně ohrožen na životě ani na zdraví, 
proto lékař neměl právo rozhodnout o jeho 
převozu do nemocnice proti vůli matky. Zcela 
opomenul, že novorozenec byl kriticky pod-
chlazen a musel být hospitalizován a umístěn 

v inkubátoru. Zcela pominul, že matka s převo-
zem vyslovila původně souhlas a pak jej svévol-
ně odvolala, přičemž podle Úmluvy o lidských 
právech a biomedicíně lze zástupný souhlas 
odvolat jen tehdy, je-li to v „nejlepším zájmu 
ošetřované osoby“, což nepochybně nebylo. 
Ústavní soud zdůraznil, že uvedený případ není 
precedentem pro další obdobné případy, ale 
každý případ musí být posuzován individuálně.

Z rozhodnutí Ústavního soudu vyplývá 
snad jediné poučení – podrobněji dokumen-
tovat důvody, proč dítě nebylo možno nechat 
v původním prostředí, a přijmout revers, co 
hrozí a proč lékař rozhodl o okamžité hospita-
lizaci. Stále platí, že jde-li o neodkladnou péči 
o dítě, postupuje lékař bez ohledu na stanovis-
ko rodičů. To potvrzuje i Ústavní soud, ovšem 
s tím, že v daném případě podle jeho názoru 
o neodkladnou péči nešlo. Stanovisko všech 
expertů – lékařů, kteří se případem zabývali, 
bylo však zcela opačné.

ČLK považuje ochranu života a zdraví 
pacientů za základní imperativ lékařského 
povolání. 

Během náročného studia i získávání praxe 
a zkušeností se lékař učí, že jeho posláním je 
chránit lidský život a zdraví. Právo na ochranu 
života a zdraví novorozence tedy vnímáme 
jako nadřazené právu rodičů rozhodnout 
o péči o dítě. Zejména v době porodu, kdy 
je žena vyčerpána stresem a námahou a její 
rozhodování je tímto velmi ztíženo, by měl 
lékař, profesionál a plně erudovaný odborník, 
chránit život a zdraví novorozence. Právo na 
život je základním lidským právem a lidský 
život je hodný nejvyšší ochrany i těsně po 
narození. 

ČLK respektuje svobodu vůle pacienta 
i jeho právo péči odmítnout, avšak i toto právo 
má své limity, zejména pokud je uplatňová-
no jménem osoby, která sama není schopna 
o svém zdravotním stavu rozhodovat. V tomto 
případě se všechny odborné posudky shodly 
v tom, že lékař postupoval lege artis a jeho 
rozhodnutí odpovídalo zdravotnímu stavu 
novorozence v době ošetření. Je alarmující, že 
soud vyjádření znalců vůbec nevzal na vědomí. 

Milan Kubek 

Představenstvo ČLK považuje za alar-
mující, že ani nový senát Vrchního sou-
du v Olomouci, ani Nejvyšší soud, ani 
Ústavní soud nevzaly v úvahu znalecké 
posudky a  vyjádření špičkových od-
borníků oboru neonatologie i urgentní 
medicíny, podle kterých lékař postupo-
val zcela lege artis, plně v souladu se 
svými profesními povinnostmi, a naříze-
ní hospitalizace dítěte bylo z odborně 
medicínského hlediska zcela správné. 
Naopak, pokud by lékař postupoval jinak, 
mohlo dojít k úmrtí nebo těžké újmě na 
zdraví novorozence. Je absurdní, že za 
odborně správný postup lékaře byl jeho 
zaměstnavatel potrestán.  
Představenstvo ČLK oceňuje pro- 

fesionální postup zemřelého lékaře 
MUDr. Zodla.
Představenstvo ČLK oceňuje postoj ve-
dení ZZS JMK, které navzdory nespra-
vedlivým a nepředvídatelným rozsud-
kům stálo za svým lékařem a využilo 
všech právních prostředků k ochraně 
jeho osobnosti i k vlastní obraně proti 
nespravedlivé žalobě. 
Představenstvo ČLK je sice nuceno re-
spektovat rozhodnutí Ústavního soudu, 
avšak zásadně s ním nesouhlasí a kon-
statuje, že v podobných případech musí 
lékaři postupovat obdobně, jako postu-
poval zasahující lékař MUDr. Zodl, neboť 
ochrana života a zdraví dítěte musí být 
pro lékaře absolutní prioritou. 

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČLK  
PŘIJATÉ JEDNOMYSLNĚ DNE 3. 5. 2019

KAZUISTIKA
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Oznámení zdravotní nezpůsobilosti 
k řízení motorových vozidel
V nedávné době zaregistrovala Revizní komise ČLK několik stížností spočívajících v podnětu 
k prošetření opomenutí lékaře splnit příslušnou oznamovací povinnost v případě zjištění, že aktuální 
zdravotní stav pacienta způsobuje nebo může způsobovat zdravotní nezpůsobilost či omezení 
zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla. S ohledem na to, že jde o téma stále aktuální 
a je předmětem častých dotazů lékařů právní kanceláři ČLK, považujeme za vhodné připomenout 
členům komory zásady, kterými je tato právní úprava ovládána, a to jednak v podobě kazuistiky již 
pravomocně uzavřeného případu řešeného disciplinárními orgány ČLK, jednak následně rozboru, 
který ze zmíněné právní úpravy vyplývá.

Kazuistika
V úvodu zmíněná kauza byla postou-

pena Čestné radě OS ČLK jako návrh na 
zahájení disciplinárního řízení Revizní 
komisí OS ČLK. Ve skutečnosti se jednalo 
o dlouhodobě řešený případ s opakovanými 
podněty orgánů činných v trestním řízení 
a dozorového státního zástupce směrem 
k ČLK vůči domněle nesprávnému postupu 
tří lékařek (ošetřujícího psychiatra, regist-
rující praktické lékařky a soudní znalkyně) 
při posudkové činnosti v případě pacienta 
s diagnostikovaným psychiatrickým one-
mocněním. 

První podnět v dané věci podala Policie 
ČR na ošetřující psychiatra, spolu s písem-
nou dokumentací. Na základě skutečnos-

ti, že lékařka, která byla ošetřujícím psy-
chiatrem pacienta, zanedbala písemnou 
oznamovací povinnost vyplývající z § 10  
vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdra-
votní způsobilosti k  řízení motorových 
vozidel, v  platném znění (podle tohoto 
ustanovení pokud řidič získal na základě 
dosavadních právních předpisů řidičské 
oprávnění a jestliže lékař zjistí nebo získá 
podezření, že jeho zdravotní způsobilost 
k řízení motorových vozidel neodpovídá 
zdravotní způsobilosti podle této vyhláš-
ky, upozorní písemně na tuto skutečnost 
řidiče a posuzujícího lékaře, pokud je mu 
znám) a z § 89a zákona č. 361/2000 Sb., 
o silničním provozu, v platném znění (po-
dle tohoto ustanovení lékař, který zjistí, že 
žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel 
řidičského oprávnění je zdravotně způ-
sobilý k řízení motorových vozidel s pod-
mínkou nebo není zdravotně způsobilý 
k řízení motorových vozidel, je povinen 
o této skutečnosti neprodleně informovat 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 
příslušný podle obvyklého bydliště nebo 
místa studia žadatele o řidičské oprávnění 
nebo držitele řidičského oprávnění). Na 
základě opomenutí těchto oznamovacích 
povinností mohl pacient dále legálně řídit 
motorové vozidlo během méně závažného 
trestného činu (přečinu) spáchaného jím 
v manické fázi bipolární afektivní poruchy 
v únoru roku 2014. Ve věci bylo vydáno 
rozhodnutí Revizní komise OS ČLK o ne-
zahájení disciplinárního řízení. Policie ČR 
nevyužila svého práva podat proti tomuto 
rozhodnutí námitku.

Dále orgány činné v trestním řízení po-
daly v létě roku 2015 u příslušného správ-
ního orgánu návrh na přezkoumání schop-

nosti pacienta k řízení motorových vozidel.  
V této souvislosti byl posuzující registrující 
praktickou lékařkou vystaven na základě 
vyjádření ošetřujícího psychiatra posudek, 
díky němuž bylo zastaveno řízení o odnětí 
řidičského oprávnění u správního orgánu, 
tudíž byl stále držitelem řidičského opráv-
nění. Následné vyrozumění správního or-
gánu adresované Policii ČR o  zastavení 
přezkumného řízení vedlo dozorující státní 
zástupkyni k podání dalšího podnětu ČLK, 
který již směřoval jak proti lékařce která 
byla ošetřujícím psychiatrem pacienta, tak 
proti registrující praktické lékařce, a dále 
rovněž vůči soudní znalkyni. Tvrzení všech 
lékařek ve věci zdravotní způsobilosti pa-
cienta k řízení motorového vozidla se roz-
cházela, což u státní zástupkyně vyvolávalo 
dojem možné účelovosti. Hlavním obsahem 
podnětu státní zástupkyně bylo upozornění 
na skutečnost, že pacient byl ošetřujícím 
psychiatrem informován o zdravotní kon-
traindikaci k řízení motorových vozidel 
během předmětné manické fáze bipolární 
afektivní poruchy pouze ústně a nebyla 
z její strany splněna zákonem stanovená 
písemná oznamovací povinnost. 

Na základě tohoto podání rozhodla Re-
vizní komise OS ČLK vyžádat si odborný po-
sudek oborové komise Vědecké rady ČLK pro 
psychiatrii, který byl vypracován se závěrem:

Léčebná péče ošetřujícího psychiatra 
byla v souladu s pravidly lékařské vědy. 
Pokud jde o skutečnost, že lékařka přísluš-
ným způsobem neoznámila pacientovu ne-
způsobilost k řízení motorových vozidel, 
zjevně nedocenila riziko, že v  manické 
fázi pacient není schopen plně pochopit 
a dodržet její upozornění a že v tomto sta-
vu není schopen řídit motorové vozidlo. 

PRÁVNÍ PORADNA
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Z  ambulantní dokumentace vyplývá, že 
průběh bipolární afektivní poruchy u pa-
cienta byl závažný, vedl k jeho invaliditě 
a častému opakování jejích jednotlivých 
fází. Bipolární afektivní porucha není ve 
vyhlášce č. 277/2004 Sb. jmenovitě uváděna 
v seznamu chorob, které vedou ke zdravotní 
nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel, 
a v propouštěcích zprávách z  lůžkových 
psychiatrických zařízení se neuvádí žádné 
upozornění na případnou zdravotní nezpů-
sobilost pacienta. Přesto oborová komise 
pro psychiatrii musí k pochybení lékařky 
přihlédnout a hodnotit její jednání v tom-
to smyslu jako non lege artis, jakkoliv je 
komise oprávněna hodnotit jen odbornou 
stránku věci, a nikoliv činit právní závěry. 
Nad rámec svého odborného i věcného za-
měření oborová komise dále konstatovala, 
že v postupu praktické lékařky a soudní 
znalkyně neshledává žádné pochybení 
a hodnotí jednání obou lékařek jako lege 
artis. Uvedené pochybení lékařky, která 
byla ošetřujícím psychiatrem pacienta, ne-
vedlo k žádným následkům z lékařského 
hlediska.

Revizní komise OS ČLK podala na 
základě zmíněného odborného posudku 
návrh na zahájení disciplinárního řízení 
s lékařkou v oboru psychiatrie. Ve věci re-
gistrující lékařky a soudní znalkyně roz-
hodla Revizní komise OS ČLK o nezahájení 
disciplinárního řízení – registrující lékařka 
vycházela z vyjádření ošetřujícího psychi-
atra a  šetření postupu soudní znalkyně 
nespadá do zákonné kompetence orgánů 
České lékařské komory.

Případ rozhodovala místně příslušná 
Čestná rada OS ČLK, jednání se na základě 
zaslaného předvolání zúčastnila discipli-
nárně obviněná lékařka a pověřená členka 
Revizní komise OS ČLK. Disciplinárně ob-
viněná lékařka se k věci vyjádřila v dosta-
tečném rozsahu již písemně Revizní komisi 
OS ČLK a během jednání Čestné rady OS 
ČLK stejně tak i ústně, aniž by se obě vyjá-
dření jakkoli rozcházela. Byla přesvědčena, 
že její postup vyplynul z běžně zažité praxe 
informovat pacienta ústně o zákazu řízení 
motorových vozidel s příslušným zápisem 
ve zdravotnické dokumentaci. Po přečtení 
stanoviska oborové komise Vědecké rady 
ČLK pro psychiatrii a během jednání Čest-
né rady ČLK si však své pochybení uvědo-
mila a uznala ho.

Čestná rada OS ČLK následně roz-
hodla podle § 10 odst. 2 písm. b) alinea 
bb) Disciplinárního řádu ČLK o tom, že 

se lékařka, která byla ošetřujícím psy-
chiatrem pacienta, disciplinárně provi-
nila proti své povinnosti stanovené v § 9 
odst. 2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb., 
v platném znění (povinnosti vykonávat 
lékařské povolání odborně, v souladu 
s jeho etikou a způsobem stanoveným 
zákony a řády komory), tím, že zanedba-
la svou oznamovací povinnost podle § 
89a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, v platném znění, a u pacienta, 
jehož zdravotní stav vylučoval zdra-
votní způsobilost k řízení motorových 
vozidel, neučinila potřebné oznámení 
této skutečnosti obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností. S ohledem na 
to, že šlo o méně závažné pochybení 
administrativního charakteru, nešlo 
o odborné pochybení v  léčbě pacien-
ta a samotné disciplinární řízení s lé-
kařkou splnilo svůj účel i bez uložení 
disciplinárního opatření (lékařka si 
své pochybení uvědomila a uznala ho), 
Čestná rada OS ČLK od uložení disci-
plinárního opatření upustila. Uvedené 
rozhodnutí sledovalo preventivní účel 
zejména v podobě, aby lékařka, jakož-
to samostatně pracující ambulantní 
specialista v oboru psychiatrie, byla 
upozorněna na možné závažné důsled-
ky citovaného administrativního po-
chybení a  nutnost zjednání nápravy 
v tomto směru u podobných případů 
do budoucna.

Proti rozhodnutí OS ČLK podala stě-
žovatelka (dozorující státní zástupkyně 
v trestní věci projednávané s pacientem) 
ve včasné lhůtě námitku. Touto námitkou 
se v souladu s Disciplinárním řádem ČLK 
zabývala Čestná rada ČLK, která podle  
§ 7 odst. 6 Disciplinárního řádu ČLK na-
padené rozhodnutí Čestné rady OS ČLK 
jako věcně správné a přiměřené potvrdila. 
V odůvodnění tohoto potvrzovacího roz-
hodnutí odkázala Čestná rada ČLK zejména 
na odůvodnění napadeného rozhodnutí 
Čestné rady OS ČLK, které považovala za 
vyčerpávající pro spravedlivé posouzení 
případu v celém jeho rozsahu. 

Zásady podle platné 
a účinné právní úpravy

Podle § 86 zákona č. 361/2000 Sb., 
o silničním provozu, v platném znění, je-li  
žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel 
řidičského oprávnění zdravotně nezpůso-
bilý k řízení motorových vozidel, oznámí 
posuzující lékař neprodleně tuto skuteč-

nost obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, příslušnému podle obvyklého 
bydliště nebo místa studia žadatele o ři-
dičské oprávnění nebo držitele řidičské-
ho oprávnění, a zašle mu kopii posudku 
o zdravotní způsobilosti. 

Kdo je posuzujícím lékařem, který má 
uvedenou povinnost, stanoví ustanovení 
§ 84 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o sil-
ničním provozu, v platném znění, takto:

„Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto 
zákona rozumí

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobec-
né praktické lékařství nebo v oboru praktický 
lékař pro děti a dorost, registrujícího posky-
tovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen 
„registrující poskytovatel“),

b) lékař poskytovatele pracovnělékař-
ských služeb, 

c) lékař uvedený v písm. a), kteréhokoli 
poskytovatele této ambulantní zdravotní 
péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá 
registrujícího poskytovatele nebo poskyto-
vatele pracovnělékařských služeb.“

Z uvedeného textu zákona je zřejmé, 
že ambulantní psychiatr ani psychiatr 
poskytující zdravotní služby v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení nemá postavení 
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tzv. posuzujícího lékaře dle § 84 odst. 4 
zákona o silničním provozu, a nevztahuje 
se tedy na něho povinnost dle § 86 tohoto 
zákona. Ambulantní psychiatr nebo psychi-
atr poskytující zdravotní služby pacientovi 
v lůžkovém zdravotnickém zařízení je však 
povinen informovat registrujícího všeobec-
ného praktického lékaře, je-li mu znám, 
o tom, že pacient podle jeho odborného 
posouzení není způsobilý k řízení moto-
rových vozidel nebo je způsobilý k řízení 
pouze s podmínkou. Stejně tak je třeba, 
aby o tomtéž prokazatelně informoval pa-
cienta.

Je rovněž skutečností, že ustanovení  
§ 89a téhož zákona stanoví povinnost lékaře 
(aniž je použit termín „posuzující lékař“) 
oznámit pověřenému obecnímu úřadu 
skutečnost, že pacient, který je držitelem 
řidičského oprávnění (pokud o něm lékař 
ze zdravotnické dokumentace nebo z ji-
ných zdrojů ví, že je držitelem řidičského 
oprávnění), není ze zdravotního hledis-
ka způsobilý řídit motorová vozidla. Toto 
ustanovení je systémově zařazeno do části 
zákona označené jako „Lékařské prohlíd-
ky“. Z toho lze při systematickém výkla-
du zákona usuzovat, že se tato povinnost 
vztahuje na lékaře, kteří provádí lékařské 
prohlídky k posouzení způsobilosti řídit 
motorová vozidla. Skutečnost, že lékař bez 
dalšího učiní oznámení o pacientovi správ-
nímu orgánu, často přivádí lékaře do nepří-
jemných situací, zejména tam, kde vztah 
s pacientem byl založen na vzájemné důvě-
ře, což nepochybně platí zejména v oboru 
psychiatrie. Pacient jistě lépe pochopí, že 
ošetřující psychiatr předá zprávu registrují-
címu všeobecnému praktickému lékaři, jak 
je jeho povinností ze zákona, než že učiní 
„udání“ přímo obecnímu úřadu, který vede 
agendu řidičských průkazů. Komplexní po-
souzení způsobilosti či nezpůsobilosti řídit 
motorová vozidla by měl provést i ve smyslu 
ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, 
v  platném znění, registrující všeobecný 
praktický lékař. Pokud však kterýkoli 
ošetřující lékař dospěje k jednoznačné-
mu závěru, že pacient, který je řidičem, 
rozhodně není způsobilý (zejména ve 
smyslu vyhlášky č. 277/2004 Sb.) ří-
dit motorová vozidla a učiní o tom sám 
oznámení pověřenému obecnímu úřadu, 
nemůže tím s ohledem na ustanovení 
§ 89a zák. č. 361/2000 Sb. porušit po-
vinnou mlčenlivost.  Tam, kde se jedná 
o takovou zřejmou, závažnou a relativně 

dlouhodobou poruchu zdraví pacienta 
(tedy nikoliv o přechodný stav, jehož 
prognózou je brzké zaléčení), je nutno, 
aby oznámení obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností učinil i  lékař 
specialista, bez ohledu na to, že v duchu 
výše citovaného zákonného ustanovení 
sám není posuzujícím lékařem.

V případech, kdy porucha zdraví pa-
cienta není takto významná a evidentní 
a odborné posouzení ošetřujícího specia-
listy je především výrazem jeho odborného 
názoru a nemusí končit jednoznačným zá-
věrem, zda pacient je či není způsobilý řídit 
motorová vozidla (neboť tento definitivní 
závěr přísluší posuzujícímu lékaři, tedy 
buď registrujícímu všeobecnému praktic-
kému lékaři, nebo jinému lékaři, který ho 
nahrazuje v rámci posuzování zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, 
případně lékaři v oboru pracovní lékařství). 
Je tedy třeba, aby ve smyslu již výše cito-
vaného § 10 vyhlášky č. 277/2004 Sb. byl 
o nálezu specialisty písemně informován 
posuzující lékař, kterému specialista svůj 
odborný názor nepochybně zdůvodní, a zda 
zdravotní stav vylučuje řízení motorových 
vozidel ve smyslu vyhlášky či nikoli, je již 
otázkou, kterou by neměl řešit lékař, ale 
příslušný správní orgán, na základě ozná-
mení dle § 89a zákona č. 361/2000 Sb., kte-
ré by v tomto z pohledu specialisty dosud 
nejednoznačném případě po komplexním 
posouzení zdravotního stavu pacienta uči-
nil právě posuzující lékař. Pokud pacient 
nebude souhlasit s nově a aktuálně vydaným 
posudkem o nezpůsobilosti řídit motorová 
vozidla, který by byl výsledkem zmíněného 
komplexního zhodnocení zdravotního sta-
vu pacienta ze strany posuzujícího lékaře, 
má právo proti němu brojit nejprve u lé-
kaře, jenž posudek vydal, a následně pak 
u příslušného správního orgánu, kterému 
posuzující lékař, jestliže setrvá na svém 
odborném závěru, věc následně předá.

Co z právní úpravy a kazuistiky 
vyplývá pro lékaře

Lékař (bez ohledu na to, zda je ambu-
lantním specialistou nebo registrujícím 
praktickým, případně jiným posuzují-
cím lékařem), který zjistí, že aktuální 
zdravotní stav pacienta může omezovat 
či vylučovat způsobilost řídit motoro-
vé vozidlo, a jde buď o poruchu zdraví 
stanovenou vyhláškou č. 277/2004 Sb., 
anebo o jednoznačný závažně nepříz-
nivý, a nikoliv krátkodobý zdravotní 

stav, má oznamovací povinnost vůči 
příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností (tedy tomu, 
který řidičské oprávnění vydal). Z hle-
diska smyslu ustanovení se neoznamují 
přechodné stavy, každá medikace apod., 
lékař sděluje úřadu pouze skutečnost, že 
zdravotní stav pacienta, který je držite-
lem řidičského oprávnění, vylučuje nebo 
omezuje jeho schopnost řídit motorová vo-
zidla. Nesděluje diagnózu ani nepopisuje 
zdravotní stav pacienta. Lze využít vzoru 
dostupného na webových stránkách ČLK. 
Jedná-li se o  oznamujícího praktického 
lékaře, nález s konkrétními informacemi 
o  zdravotním stavu pacienta zůstane ve 
zdravotnické dokumentaci pacienta. Jste-li 
ambulantní specialista, tento nález odešlete 
praktickému lékaři pacienta. I v tomto pří-
padě navíc doporučujeme zaznamenat do 
zdravotnické dokumentace skutečnost, že 
pacient byl poučen o nemožnosti řídit mo-
torové vozidlo, abyste mohli dokladovat, že 
pacient o vašem doporučení věděl a případ-
ně ho nerespektoval, došlo-li by k případné 
nehodě. Postup úřadu je posléze takový, že 
pacienta vyzve, aby se u svého praktického 
či jiného příslušného posuzujícího lékaře 
podrobil prohlídce a vystavení aktuálního 
posudku o zdravotní způsobilosti k řízení 
motorového vozidla. Na jeho základě po-
sléze úřad řidičské oprávnění buď ponechá, 
anebo omezí, případně odebere. V popsané 
kazuistice lékařka při závažném zdravotním 
stavu pacienta tuto oznamovací povinnost 
nesplnila.

V případech poruchy zdraví méně 
závažného či krátkodobého charakteru 
a rovněž tam, kde věc není z pohledu 
ambulantního specialisty definitivně 
zřejmá, jedná se v daný moment přede-
vším o odborný názor specialisty a zdra-
votní stav pacienta vyžaduje komplexní 
posouzení zdravotního stavu registru-
jícím praktickým či jiným posuzujícím 
lékařem, který by měl, na rozdíl od 
specialisty, u sebe mít veškeré nálezy 
týkající se zdravotního stavu pacienta, 
není oznámení aktuálně nepříznivého 
zdravotního stavu pacienta obecnímu 
úřadu obce s  rozšířenou působností 
nutné, ovšem je třeba splnit povinnost 
o nálezu písemně informovat posuzují-
cího lékaře. V popsané kazuistice lékařka 
tuto svou právní povinnost rovněž nesplni-
la, učinila tak až později na základě výzvy 
registrující praktické lékařky pacienta, poté 
co byla tato registrující lékařka vyzvána 
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k přezkumu zdravotního stavu pacienta ze 
strany správního orgánu, na který se ve věci 
ještě předtím obrátila Policie ČR.

Ať už by se jednalo o  jakoukoliv 
z výše popsaných modelových situací, je 
nutností v případě, že kterýkoliv lékař 
dospěje k závěru, že by pacient neměl 
trvale či přechodně řídit motorová vo-
zidla, takového pacienta o této skuteč-
nosti poučit a poučení zapsat do jeho 
zdravotnické dokumentace. Alespoň ten-
to krok lékařka v popsané kazuistice neopo-
menula. Ač to právní předpisy výslovně 
nestanoví, doporučujeme navíc v tak 
závažné věci, jako je řízení motorového 
vozidla, nechat pacienta toto poučení 
v jeho zdravotnické dokumentaci pode-
psat. Lékař tím předchází své odpovědnosti 
za případnou škodu, jestliže by pacient vli-
vem svého nepříznivého zdravotního stavu 
způsobil jakékoliv neštěstí a své vlastní od-
povědnosti se bránil tím, že mu nemožnost 
řídit motorové vozidlo nikdo nesdělil. Jde 
tedy o krok ještě důležitější než samotné 
oznámení věci úřadu, protože za opomenutí 
oznamovací povinnosti zákon č. 361/2000 
Sb. sice přímo nestanoví sankci v pravém 
slova smyslu (např. pokutu udělenou správ-
ním orgánem, ale o tom blíže v závěru), se 
snahou viníka autonehody přenést svou 
odpovědnost za následky, mnohdy v podobě 
lidského zdraví či životů třetích osob, na 
ošetřujícího lékaře se však takový lékař 
může potenciálně setkat kdykoliv.

Závěr
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapito-

le, na rozdíl od právní odpovědnosti lékaře 
za škodu a následky na zdraví či životech 
osob v souvislosti s řízením motorového 
vozidla, se kterou se potenciálně může lékař 
setkat v podstatě vždy, faktem je, že zákon  
č. 361/2000 Sb. výslovně nestanoví pro 
lékaře sankci za opomenutí učinit ozna-
movací povinnost podle § 89a tohoto zá-
kona, zejména pokud by se mělo jednat 
o  finanční pokutu, kterou by úřad mohl 
lékaři udělit – tak, jak to lékaři znají např. ze 
správních deliktů spáchaných podle zákona 
č. 372/2011 Sb., o  zdravotních službách, 
v platném znění. 

Na druhé straně je třeba, aby si lékaři 
uvědomili, že takové nesplnění oznamovací 
povinnosti může nepochybně mít důsledky, 
např. disciplinární, jak o tomto pojednávala 
popsaná kazuistika. Stěžovatelem v tomto 
případě nebývá někdo z pacientů či občanů, 
ale především orgán činný v trestním řízení, 
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soud nebo správní orgán, který šetří případ 
škody či následku způsobeného pacientem 
v souvislosti s řízením motorového vozi-
dla. Skutečnost, že zdravotní stav pacienta 
se s takovým řízením motorového vozidla 
neslučoval, zjistí takový orgán v rámci své 
kompetence a  šetření poměrně snadno, 
a začne následně ve věci kontaktovat jemu 
známé ošetřující lékaře pacienta. Nutno 
zdůraznit, že oznamovací povinnosti jak 
vůči správnímu orgánu, tak registrující-
mu praktickému či jinému posuzujícímu 
lékaři, stanovené výše citovanými práv-
ními předpisy, mají zejména preven-
tivní charakter, tedy aby k situacím, kdy 
je jednání pacienta v souvislosti s řízením 
motorového vozidla příslušným orgánem již 
šetřeno, pokud možno vůbec nedocházelo. 
Jestliže k němu navzdory tomuto dojde, o to 
nepříjemnější právní důsledky toto může 
pro lékaře mít.

V úplném závěru je namístě dodat, že 
žádný právní předpis nestanoví, že nutnou 
náležitostí v rámci anamnézy pacienta či 
o něm vedené zdravotnické dokumentace 
musí být údaj o tom, zda je pacient drži-
telem řidičského oprávnění. Zdůrazňuje-
me, že se jedná o právní předpisy, pomíjíme 
např. doporučené odborné postupy vydané 
příslušnými odbornými společnostmi, kde 
si lze např. v mnohokrát zmiňovaném obo-
ru psychiatrie takové odborné doporučení 
představit. Každopádně z hlediska obecně 
závazné právní úpravy toto není povinen lé-
kař zjišťovat a troufáme si rovněž konstatovat, 
že daný údaj nijak lékaře neovlivňuje ve vol-
bě správného odborného postupu při řešení 
zdravotních obtíží pacienta. Lze tedy doplnit 
pro lékaře ještě jednu radu – tam, kde po od-
borné stránce není zjišťování, zda je pacient 
řidičem, nutností pro další medicínský postup 
v léčbě pacienta, může být lékař celého tohoto 
procesu ušetřen. Hovoříme zde pochopitelně 
o situacích, které nejsou v dané chvíli zcela 
zjevné – těžko může něčím takovým argu-
mentovat lékař, který vykonává pracovnělé-
kařské služby pro městský dopravní podnik 
či spediční firmu. Rovněž lékař, jenž o paci-
entovi údaj o držení řidičského oprávnění 
k dispozici z jakéhokoliv důvodu (písemně 
zaznamenaná pacientova anamnéza, nálezy 
od jiných kolegů apod.) prokazatelně má, by 
ho neměl v tu chvíli ignorovat, ale řídit se 
všemi zde popisovanými zásadami, jak v da-
ných situacích správně a v souladu s platnou 
a účinnou právní úpravou postupovat.                                                 

Mgr. Bc. Miloš Máca, 
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Nový zákon o zpracování 
osobních údajů
GDPR po roce. Doporučení vydaná před rokem v rámci implementace GDPR jsou dostačující i podle nového 
zákona. Základní dokumentace o ochraně osobních údajů u každého poskytovatele zdravotní služby je 
však nezbytná. 

Nový zákon o zpracování 
osobních údajů přijat

V dubnu 2019 vyšel ve Sbír-
ce zákonů zákon č. 110/2019 Sb., 
o  zpracování osobních údajů, 
který implementuje Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679, o ochraně osob-
ních údajů (tzv. GDPR) na pod-
mínky České republiky. Protože 
nařízení EU o ochraně osobních 
údajů je přímo vykonatelné, zá-
kon neopakuje jednotlivá ustano-
vení tohoto nařízení, ale stanoví 
především některé povinnosti 
upřesňující činnost při zpraco-
vání osobních údajů a současně 
kompetence Úřadu pro ochranu 
osobních údajů i sankce, které lze 
uložit za porušení jednotlivých 
ustanovení tohoto zákona nebo 
Nařízení (EU) 2016/679. 

Je vhodné připomenout, že 
už od roku 2000 existoval v Čes-
ké republice zákon o  ochraně 
osobních údajů, který stanovil 
velmi podobné principy jako Na-
řízení Evropské unie o ochraně 

osobních údajů a jako současný 
nový zákon o zpracování osob-
ních údajů. Nejde tedy o žádnou 
zásadní novinku.

V době, kdy nabylo účinnosti 
Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
osobních údajů, jsme podrobně 
informovali členy komory o po-
vinnostech, které jsou pro ně 
s tím spjaty, a tato informace je 
i v současné době zveřejněna na 
webových stránkách České lékař-
ské komory. Poté, co byl vydán zá-
kon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, jsme se zabývali 
otázkou, zda je třeba tyto infor-
mace jakkoli pozměnit či doplnit 
oproti informacím podaným před 
rokem k implementaci evropské-
ho Nařízení (GDPR). Dospěli jsme 
k závěru, že informace zveřejně-
né od loňského roku na webo-
vých stránkách České lékařské 
komory k problematice imple-
mentace Nařízení o ochraně 
osobních údajů i poté, co byl 
přijat zákon o zpracování osob-
ních údajů, jsou dostatečné 
a není třeba je měnit či dopl-
ňovat. Samozřejmě je pravděpo-
dobné, že budeme tyto záležitosti 
nadále konzultovat s Úřadem pro 
ochranu osobních údajů, se kte-
rým byla dosud ze strany ČLK 
velmi dobrá spolupráce, a v pří-
padě, že se ukáže nutnost doplnit 
jakékoliv informace, které jsou 
zveřejněny na webových strán-
kách komory, budeme o tom in-
formovat jak v časopise Tempus 
medicorum, tak i na webových 
stránkách ČLK. 

Za neoprávněné nakládání 
s  chráněnými osobními údaji 
včetně porušení povinné ml-

čenlivosti lze podle zákona uložit 
fyzickým i právnickým osobám 
sankci ve formě pokuty ve výši 
do  1  mil. Kč. Za obdobný pře-
stupek lze podle zákona o zdra-
votních službách uložit fyzické 
i právnické osobě pokutu ve výši 
do 500 000 Kč. Pokuta až do výše 
5 mil. Kč je stanovena pro případ, 
kdy ke zveřejnění chráněných 
osobních údajů dojde tiskem, fil-
mem, rozhlasem, televizí, veřej-
ně přístupnou počítačovou sítí 
nebo jiným obdobně účinným 
způsobem. 

Právnická osoba se pak může 
v  souvislosti se zpracováním 
osobních údajů dopustit řady 
přestupků, za které lze uložit po-
kutu až do 10 mil. Kč, kterou pro-
jednává, ukládá a vybírá Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Stejná 
sankce byla stanovena za poruše-
ní pravidel pro ochranu osobních 
údajů i zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.

Některé základní zásady 
ochrany osobních údajů 
ve zdravotnictví

Pro poskytovatele zdravot-
ních služeb i zdravotnické pra-
covníky jednoznačně platí, že 
pokud obecně závazný právní 
předpis ČR stanoví určitá pra-
vidla nakládání s osobními údaji, 
zejména v případě vedení údajů 
o pacientech, jde o činnost, kte-
rá je právní povinností, a touto 
činností nemůže zdravotník 
porušit pravidla pro ochranu 
osobních údajů. Je zcela ne-
smyslné, aby zdravotnický 
pracovník vyžadoval souhlas 
se zpracováním osobních úda-
jů od pacienta, jde-li o takové 

zpracování, které mu ukládá 
právní předpis. V minulosti 
jsme se setkali i s případy, kdy 
někteří poskytovatelé zdra-
votních služeb vyžadovali pí-
semný souhlas pacienta s tím, 
aby o něm mohla být vedena 
zdravotnická dokumentace, 
což je právní povinností po-
skytovatele, i kdyby s tím snad 
pacient nesouhlasil. Takové 
požadavky rozhodně z  pra-
videl pro ochranu osobních 
údajů pro zdravotníky nevy-
plývají.

Avšak i tehdy, pokud je v ne-
zbytném rozsahu třeba zpracovat 
osobní údaje o jiných osobách 
pro vlastní právní ochranu po-
skytovatele zdravotní služby 
nebo zdravotnického pracovníka, 
není třeba v těchto případech žá-
dat o souhlas tzv. subjekt údajů, 
tedy toho, o kom tyto údaje vede-
me. Jde například o údaje o dluž-
nících, kteří dluží poskytovateli 
zdravotní služby finanční částky 
a je třeba evidovat o nich elemen-
tární osobní údaje, případně 
tyto údaje použít pro vymáhání 
příslušných finančních částek 
cestou soudní, exekuční apod. 
V těchto případech pro ochranu 
vlastních práv v nezbytném roz-
sahu není třeba a není ani vhodné 
žádat o souhlas se zpracováním 
osobních údajů, které je nezbytné 
pro ochranu vlastních práv. 

Pokud zpracováváme některé 
osobní údaje výslovně na základě 
písemného souhlasu osob, kte-
rých se tyto údaje týkají, musí-
me počítat s tím, že taková osoba 
může svůj souhlas kdykoliv odvo-
lat a odvolání souhlasu musíme 
posléze respektovat.

PRÁVNÍ PORADNA
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Co z toho vyplývá 
pro lékaře?

Především lze doporučit 
znovu si na webových stránkách 
ČLK přečíst, jaké povinnosti má 
poskytovatel zdravotní služby 
v souvislosti s implementací Na-
řízení (EU) 2016/679 o ochraně 
osobních údajů, a zkontrolovat si, 
zda jsou tyto povinnosti plněny. 

Jde-li o lékaře zaměstnan-
ce, stanoví zásady implementa-
ce evropského nařízení i způsob 
jejich uplatnění v  příslušném 
zdravotnickém zařízení zaměst-
navatel. Další text se tedy týká 
soukromých lékařů, lékařských 
obchodních společností a  ne-
mocnic.

Základní elementární 
písemný dokument o  pravi-
dlech vyplývajících z nařízení 
o ochraně osobních údajů a ze 
zákona o jejich zpracování má 
mít každý poskytovatel zdra-
votní služby. Tedy jde-li o sou-
kromého lékaře nebo obchodní 
společnost poskytující zdra-
votní služby, je třeba „založit 
si desky“, v nichž shromáždí ty 
údaje, které byly doporučeny 
v rámci implementace evrop-
ského nařízení vloni a  jsou 
vyvěšeny na webových strán-
kách komory. Pokud poskyto-
vatel na evropské Nařízení ani na 
nově vydaný zákon o zpracování 
osobních údajů vůbec nereaguje 
a nevede o implementaci pravi-
del pro ochranu osobních údajů 
žádnou písemnou dokumentaci, 
v případě kontroly ze strany Úřa-
du pro ochranu osobních údajů by 
pochopitelně mohlo dojít k ulo-
žení sankce. 

Podle toho, co nám sdělova-
li na přednáškách i  jednáních 
vedoucí pracovníci Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, pokud 
úřad zjistí, že poskytovatel sice 
údaje vede, ale s určitými pochy-
beními, místo sankce bude zpra-
vidla uloženo nápravné opatření, 
tedy úkoly k nápravě, aniž by bylo 
nutno ukládat sankci. Kdo však 
vůbec na předmětné nařízení 
a zákon nereaguje, musí počítat 
s případnou pokutou. 

Lze předpokládat, že Úřad pro 
ochranu osobních údajů nebude 
provádět sám z vlastní iniciativy 
kontroly u jednotlivých posky-
tovatelů zdravotních služeb. Na 
druhé straně je však rovněž tře-
ba počítat s tím, že pokud někdo 
podá oznámení tomuto úřadu 
o tom, že jsou evropské Naříze-
ní nebo zákon porušovány, bude 
provedení kontroly pravděpo-
dobné. 

V zásadě půjde o to, provést 
si vlastní vyhodnocení, jak jsou 
chráněny osobní údaje o paci-
entech, případně i o vlastních 
zaměstnancích, jejich doku-
mentace, předávání zpráv 
o nich jiným subjektům tak, 
aby to bylo v souladu s pravidly 
pro ochranu osobních údajů. 
Písemný dokument o  ochraně 
a zpracování osobních údajů po-
skytovatelem zdravotní služby 
je třeba mít k dispozici. Rovněž 
v pracovních smlouvách se všemi 
zaměstnanci je třeba, aby posky-
tovatel zdravotní služby jedno-
značně zakotvil jasně stanovená 
pravidla pro ochranu osobních 
údajů a povinnost všech pracov-
níků tato pravidla respektovat. 
V tomto směru je třeba všechny 
zaměstnance (od lékařů, zdravot-
ních sester až po uklízečky) jasně 
poučit o tom, jak se mají chovat, 
aby nedošlo k ohrožení chráně-
ných osobních údajů, a poučení 
jim nechat podepsat, nejméně je-
denkrát za rok pak tuto problema-
tiku znovu proškolit a o proškolení 
mít stručný písemný dokument. 

Stejně tak do smluv, které 
uzavírá poskytovatel zdravotní 
služby například s účetní firmou, 
s firmou, která se stará o informač-
ní technologie, nebo s jinými fir-
mami,  je třeba zakotvit povin-
nost druhé smluvní strany dbát 
na ochranu osobních údajů, s ni-
miž přijde druhá strana smlouvy 
do styku, včetně povinnosti v rám-
ci informačních technologií při-
měřeným způsobem zabezpečit 
předávání informací o pacientech 
jiným subjektům, například zajis-
tit ochranu zpráv zasílaných mezi 
poskytovatelem zdravotní služ-

by – lékařem a komplementem, 
pokud jsou tyto zprávy zasílány 
elektronicky. Stejně tak je třeba 
pamatovat na ochranu osobních 
údajů, pokud jsou zasílány jinak 
než elektronicky. 

Pokud jde o komunikaci s pa-
cienty, ať již zasílání receptů nebo 
i lékařských zpráv, výsledků vy-
šetření, výsledků laboratorních 
rozborů apod. elektronicky pa-
cientovi, je třeba vycházet z tzv. 
práva subjektu údajů na sebeur-
čení. Pokud nám tedy pacient 
hodnověrným způsobem po-
tvrdí, že si přeje, abychom mu 
bez jakéhokoliv zabezpečení 
zasílali na jeho e-mailovou 
adresu například výsledky 
laboratorních vyšetření nebo 
s  ním jakkoli komunikovali 
o jeho zdravotním stavu, za-
sílali mu recepty apod., pak 
činíme-li tak se souhlasem 
pacienta a pacient tento sou-
hlas neodvolal, nemůžeme tím 
porušit pravidla pro ochranu 
osobních údajů, neboť sub-
jekt údajů, v našem případě 

pacient, má právo si sám určit, 
do jaké míry si přeje či nepřeje 
své osobní údaje chránit. 

Pomoc komory lékařům
Samozřejmě za situace, kdy 

bude lékař mít pochybnost o tom, 
zda může tím či oním způsobem 
postupovat tak, aby se nedopustil 
porušení pravidel pro ochranu 
osobních údajů, lze učinit dotaz 
na právní kancelář komory, která 
případně může učinit dotaz na 
Úřad pro ochranu osobních úda-
jů. Příslušný lékař má samozřej-
mě právo sám se obrátit na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 

Některé zásady pro ochra-
nu osobních údajů a povinnou 
mlčenlivost ve zdravotnictví 
budou rovněž zopakovány se 
zřetelem na nově přijatý zákon 
o zpracování osobních údajů 
na tradičním právním semi-
náři ČLK, který se bude konat 
6. června 2019 v Praze v hotelu 
Grandior. 

JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní 

kanceláře ČLK

PSYCHIATRICKÁ  
NEMOCNICE BRNO 

Húskova 2, 618 32 Brno  
PŘIJME LÉKAŘE:

Lékaře/lékařku 
internistu.

Pro zajištění interní péče 
v rámci nemocnice.

Možné i na zkrácený  
úvazek nebo dohodou.

  n
Kontaktní osoba: 
Bc. Eva Stehlíková, 
tel.: 548 123 239, 

e-mail: stehlikova@pnbrno.cz – 
personální úsek PN Brno
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Průlomy do povinné mlčenlivosti 
lékařů v rámci jejich právní ochrany
Česká lékařská komora v rámci projednávání zákona o zdravotních službách prosadila některé dosud 
právně neupravené zásady směřující k tomu, aby lékař měl právo se účinně hájit v případě žaloby nebo 
trestního oznámení.

Smysl průlomů  
do povinné mlčenlivosti

Do doby, než 1. dubna 2012 
nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a pod-
mínkách jejich poskytování, do-
savadní právní předpisy vůbec 
nepamatovaly na možnost vy- 
užití údajů o pacientech v rámci 
právní ochrany lékařů či dalších 
poskytovatelů zdravotních slu-
žeb. Docházelo tak k absurdním 
situacím, kdy lékař sice věděl 
o anamnéze pacienta, která by 
měla zásadní význam pro po-
souzení případu a  případně 
i  obhajobu lékaře obviněného 

ze zanedbání svých povinností, 
ale jsa vázán povinnou mlčenli-
vostí, nesměl tyto údaje pro svou 
obhajobu využít. Stejně tak ne-
směl bez souhlasu pacienta po- 
užít k vlastní právní ochraně jeho 
zdravotnickou dokumentaci. Na 
to Česká lékařská komora důraz-
ně poukazovala. Částečně někte-
ré tyto problémy vyřešila novela 
trestního řádu učiněná ještě před 
přijetím zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich po-
skytování, ale zásadní průlom na-
stal až s přijetím tohoto zákona. 
Nutno uznat, že úřadující ministr 
zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., byl v době přijímání 

zákona č. 372/2011 Sb. sám zkuše-
ným zdravotnickým manažerem 
a pochopil, že je v zájmu posky-
tovatelů zdravotní služby jistý 
průlom do povinné mlčenlivosti 
a ochrany osobních údajů paci-
enta v zájmu právní ochrany lé-
kařů učinit. Vyhověl tedy v tomto 
směru návrhům České lékařské 
komory a zákon v tomto směru 
prošel vládou i parlamentem bez 
problémů, přičemž poprvé v his-
torii umožnil průlomy do povinné 
mlčenlivosti zdravotníků v zájmu 
jejich právní ochrany. 

Současný právní stav
Podle § 51 odstavce 3 zákona 

č. 372/2011 Sb., o  zdravotních 
službách a  podmínkách jejich 
poskytování v platném znění, se 
za porušení povinné mlčenlivosti 
nepovažuje sdělování údajů nebo 
jiných skutečností poskytovate-
lem v  nezbytném rozsahu pro 
ochranu vlastních práv v trestním 
řízení, občanskoprávním řízení, 
rozhodčím řízení a ve správním 
řízení nebo sdělování skutečností 

soudu nebo jinému orgánu, je-li 
předmětem řízení před soudem 
nebo jiným orgánem spor mezi 
poskytovatelem, popř. jeho za-
městnancem, a pacientem nebo 
jinou osobou uplatňující práva 
na náhradu škody nebo ochranu 
osobnosti v souvislosti s poskyto-
váním zdravotních služeb. V této 
souvislosti je poskytovatel opráv-
něn předat soudnímu znalci, zna-
leckému ústavu, komoře nebo od-
borníkovi, kterého si zvolí, též 
kopii zdravotnické dokumentace 
vedenou o pacientovi za účelem 
vypracování znaleckého nebo 
odborného posudku vyžádané-
ho obhajobou nebo účastníkem 
v  občanském soudním řízení. 
To platí obdobně pro sdělování 
údajů nebo jiných skutečností 
i podle § 64 téhož zákona, podle 
kterého příslušný správní orgán 
nebo poskytovatel, jenž převzal 
zdravotnickou dokumentaci, 
je povinen umožnit přístup do 
této dokumentace fyzické osobě, 
která byla poskytovatelem, nebo 
právnímu nástupci právnické 
osoby, která byla poskytovatelem, 

Požadavky:
◗  Specializovaná způsobilost k výkonu povolání v oblasti 

gynekologie a porodnictví dle zákona č.95/2004 Sb. 
◗  Nástup možný ihned.
◗  Praxe v oblasti IVF vítána, nikoli však podmínkou.
◗  Ochota vzdělávat se. 

Pracovní náplň:
◗  Běžná lékařská praxe související s příslušným oborem.
◗  Práce se zahraniční klientelou.

Nabízíme:
◗  Nadstandardní platové podmínky – 130–150 000 Kč plus 

odměny.
◗  Služební automobil Mercedes v hodnotě 2,5 mil. Kč
◗  Atraktivní a moderní zázemí společnosti v centru Teplic.
◗  Možnost bezplatného poskytnutí nadstandardního bydlení.
◗  Otevřenost ze strany vedení společnosti k jednání 

o jakýchkoli dalších atraktivních benefi tech.
◗  Vzdělávání formou zahraniční stáže a bezplatná účast 

na zahraničních lékařských kongresech.

 GYNEKOLOG S ATESTACÍ
(Teplice, plat 130 000–150 000 Kč plus odměny)
Klinika Stellart s.r.o. poskytuje českým i zahranič-
ním klientům komplexní péči v oblasti léčby ne-
plodnosti (IVF), gynekologie a estetické gyneko-
logie již od roku 2010. 

Kontaktujte nás:  
Stellart s.r.o.
Krupská 12
415 01 Teplice 
stejskal@stellart.cz
☎ +420 724 234 290 

www.stellart-clinic.cz

PRÁVNÍ PORADNA
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Životopisy zasílejte na adresu:
Bc. Martina Placatová
Krajská zdravotní, a.s.
Personální a mzdové oddělení
Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem
Tel. 477 117 952
Email: martina.placatova@kzcr.eu
 

hledá lékaře absolventy pro obory
Nemocnice Děčín – 

Neurologie, ORL
❖

Nemocnice Teplice – 
Interna,  Urologie

❖
Nemocnice Most – 
Rehabilitace, Interna

❖
Nemocnice Chomutov –  

Interna, Neurologie, Onkologie, RTG, 
Ortopedie  

zdravotnickému pracovníkovi 
nebo jinému odbornému pra-
covníkovi, jenž byl v pracovně-
právním nebo obdobném vztahu 
k poskytovateli a který zdravot-
nickou dokumentaci vedl, a to 
pro potřeby řízení před správní-
mi orgány, trestního řízení nebo 
řízení před soudem nebo jiným 
orgánem, je-li předmětem řízení 
spor mezi bývalým poskytova-
telem nebo zdravotnickým pra-
covníkem, popř. jiným odborným 
pracovníkem a pacientem, nebo 
jinou osobou uplatňující právo 
na náhradu škody nebo ochranu 
osobnosti v souvislosti s poskyto-
váním zdravotních služeb. Totéž 
platí, je-li předmětem řízení spor 
mezi bývalým poskytovatelem 
a zdravotnickým pracovníkem, 
bývalým pacientem, zdravotní 
pojišťovnou apod. 

Údajů o pacientovi, ke kte-
rým má lékař přístup i bez jeho 
souhlasu a  které může využít 
pro svoji obhajobu nebo obranu 
proti žalobě či stížnosti, je třeba 
využívat jen v nezbytném roz-
sahu pro účel, který je nezbytný 
k ochraně svých práv v daném 
řízení, tedy použít jen tu část 
zdravotnické dokumentace a ty 
informace o  pacientovi, které 
jsou účelné pro obhajobu nebo 
obranu a  ochranu práv lékaře 
nebo jiného zdravotníka. 

Právo předat kopii 
zdravotnické dokumentace 
svému znalci, 
komoře nebo jinému 
odborníkovi k posouzení 
správnosti postupu

Důležité je právo lékaře 
pořídit si i bez souhlasu paci-
enta kopii té části jeho zdra-
votnické dokumentace, která 
je potřebná pro ochranu práv 
lékaře za účelem předání znal-
ci, jehož si lékař zvolí k vypra-
cování znaleckého posudku, 
nebo i jinému odborníkovi než 
znalci, případně své profesní 
komoře, k vypracování odbor-
ného posudku. Ustanovení § 51 
odstavec 4 zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich po-

skytování v platném znění rovněž 
výslovně stanoví, že za porušení 
povinné mlčenlivosti se nepova-
žuje sdělování údajů nebo jiných 
skutečností zdravotnickým pra-
covníkem, který je členem ko-
mory, v nezbytném rozsahu pro 
účely řízení prováděných orgány 
komory. 

Také § 110a trestního řádu, 
což je ustanovení vložené do 
trestního řádu ještě před přije-
tím zákona o zdravotních služ-
bách, stanoví, že jestliže znalecký 
posudek předložený stranou má 
všechny zákonem požadované 
náležitosti a obsahuje doložku 
znalce o tom, že si je vědom ná-
sledků vědomě nepravdivého 
znaleckého posudku, postupuje 
se při podání tohoto důkazu stej-
ně, jako by se jednalo o znalec-
ký posudek vyžádaný orgánem 
činným v trestním řízení. Orgán 
činný v trestním řízení umožní 
znalci, kterého některá ze stran 
požádá o znalecký posudek, na-
hlédnout do spisu nebo mu jinak 
umožní seznámit se s informace-
mi potřebnými pro vypracování 
znaleckého posudku. 

Tedy i trestní řád výslovně 
stanoví povinnost orgánu činné-
ho v trestním řízení, zpravidla 
orgánu Policie ČR, provádějícího 
vyšetřování případu, zajistit znal-
ci zvolenému obhajobou přístup 
do příslušného spisu a zjištění 
příslušných informací. Stejnou 
povinnost má poskytovatel zdra-
votní služby, který je držitelem 
zdravotnické dokumentace a je 
povinen lékaři, který to potřebuje 
pro svou vlastní právní ochranu, 
umožnit, aby jím zvolený zna-
lec převzal tu část zdravotnické 
dokumentace, kterou potřebuje 
k vypracování znaleckého posud-
ku vyžádaného ať již obhajobou 
lékaře, nebo stranou občanského 
soudního řízení. 

Za dané situace již tedy 
pacient nemůže zakázat, aby 
lékař v  rámci své obhajoby 
nebo obrany proti jeho žalobě, 
případně při řešení stížnosti, 
použil informace, které o paci-
entovi má, pro svou obhajobu 

nebo obranu nebo pro ochranu 
svých vlastních práv v trest-
ním občanskoprávním nebo 
správním řízení. Tato logická 
zásada, kterou je zajištěna rovnost 
účastníků v trestním i občansko-
právním řízení, se nám zdá mož-
ná samozřejmostí, avšak nebylo 
tomu tak vždy, a pokud by nebylo 
legislativní iniciativy České lékař-
ské komory, je možné, že by až do 

současné doby tato práva takto ex-
plicitně v zákoně zakotvena neby-
la a lékař by mohl být při obhajobě 
svých práv znevýhodněn.

V praxi samozřejmě vždy mo-
hou nastat určité interpretační 
problémy, které lékaři na jeho 
žádost pomůže právní kancelář 
České lékařské komory řešit.

JUDr. Jan Mach,  

advokát, ředitel právní kanceláře ČLK
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Poskytování informací OSSZ
V poslední době jsem obdržel několik žádostí okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), jež požaduje 
sdělení, jakým způsobem a z jakého důvodu bylo u konkrétního pacienta rozhodnuto o režimu dočasné 
pracovní neschopnosti. Má OSSZ nárok na tyto informace?

V rámci dotazované problematiky lze 
odkázat zejména na zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, v platném znění. 
Zákon o nemocenském pojištění stanoví 
práva a povinnosti subjektů nemocenské-
ho pojištění, jakož i podmínky pro vznik 
dočasné pracovní neschopnosti (dále jen 
„DPN“). Cílem odpovědi není vymezení 
(vyjmenování) rozsahu všech práv a povin-
ností zúčastněných subjektů, kterými jsou 
orgán nemocenského pojištění, ošetřující 
lékař a pacient.

Obecnou povinností ošetřujícího lé-
kaře, který shledá, že jsou splněny pod-
mínky pro vznik DPN, je odeslání hlášení 
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 
příslušnému orgánu nemocenského po-
jištění na předepsaném tiskopisu a hlášení 
o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, 
a to ve lhůtě tří dnů ode dne vzniku nebo 
ukončení DPN, případně hlášení o změně 
režimu dočasně práce neschopného pojiš-
těnce. V tomto smyslu je splnění zákonné 

povinnosti vázáno na vyplnění předepsa-
ného formuláře a odeslání příslušnému 
orgánu nemocenského pojištění ve stano-
vené lhůtě.

V této souvislosti lze uvést ust. § 117 
odst. 4 zákona o nemocenském pojištění, 
které stanoví, že poskytovatelé zdravotních 
služeb jsou povinni pro účely regresní náhra-
dy bez žádosti sdělit příslušnému orgánu 
nemocenského pojištění úrazy a jiná poško-
zení zdraví, které založily dočasnou pracovní 
neschopnost osob, kterým poskytli zdravotní 
péči, pokud mají důvodné podezření, že 
úraz nebo jiné poškození zdraví byly způ-
sobeny jednáním jiné fyzické osoby, než je 
pojištěnec, nebo právnické osoby.

V tomto konkrétním případě je ošet-
řující lékař povinen aktivně orgán nemo-
cenského pojištění (OSSZ) informovat 
o důvodném podezření, že DPN vznikla 
jednáním jiné fyzické, případně právnické 
osoby. Rozsah sdělení není blíže zákonem 
o nemocenském pojištění vymezen. Pou-
hé sdělení, že existuje důvodné podezření 
o vzniku DPN jinou osobou, lze považo-
vat za splnění zákonné povinnosti. Rovněž 
i uvedení bližších informací, které vedou 
lékaře k tomuto závěru a splnění této po-
vinnosti, nelze kvalifikovat jako porušení 
povinné mlčenlivosti.

V rozsahu výše uvedených povinností 
je lékař povinen poskytnout součinnost 
orgánům nemocenského pojištění, která 
však nespočívá ve sdělení na výzvu orgánu 
nemocenského pojištění jak a proč dočasná 
pracovní neschopnost vznikla. Zákon o ne-
mocenském pojištění, výslovně nestanoví, 
že by byl ošetřující lékař povinen bezplatně 
tyto informace na žádost orgánu nemocen-
ského pojištění sdělovat. 

Rozhodnutí, zda je či není dáno dů-
vodné podezření na cizí zavinění vzniku 
DPN a zda lékař oznámení učiní či nikoliv, 
je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. 
Pokud lékař nemá důvodné podezření, ne-
vyplývá ze zákona o nemocenském pojiště-
ní právo orgánu nemocenského pojištění 
požadovat od lékaře písemnou odpověď na 

dotazy, které mu položí, tedy ani na dotaz, 
jak a proč vznikla pracovní neschopnost 
pacienta. 

Pokud má orgán nemocenského po-
jištění důvodnou pochybnost o postupu 
lékaře, který odborně nedospěl k závěru 
o cizím zavinění vzniku DPN, může přísluš-
ný nemocenský orgán informace prověřit 
v  rámci své kontrolní pravomoci, jež je 
rovněž vymezena zákonem o nemocen-
ském pojištění.

Odpověď na případnou výzvu orgánu 
nemocného pojištění, který žádá o  in-
formace o tom, jak a proč DPN vznikla, 
by měla být v  rozsahu výzvy, aby orgán 
nemocenského pojištění uvedl konkrétní 
ustanovení příslušného právního předpisu, 
které ošetřujícímu lékaři ukládá povinnost 
bezplatně sdělit požadované informace. 
Rovněž lze odpověď doplnit o sdělení, že 
ošetřující lékař neshledal důvod pro postup 
podle ust. § 117 odst. 4 zákona o nemocen-
ském pojištění.

Mgr. Daniel Valášek

právní kancelář ČLK

Psychiatrická léčebna Šternberk přijme:

n lékaře absolventa se zájmem o psychiatrii,
n  lékaře se specializací v oboru psychiatrie, 

vnitřní lékařství, dětská psychiatrie, neuro-
logie

Nabízíme: 
n  dovolená navíc,
n  příspěvek na penzijní připojištění, rekreaci 

a dětské pobyty, rekondiční masáže,
n  příspěvek na stravování,
n  možnost ubytování a další zaměstnanecké 

benefity,
n  platové podmínky v  souladu s  platovými 

předpisy pro státní příspěvkové organizace,
n  profesní růst
n  Termín nástupu - dle dohody, hlavní pra-

covní poměr, doba neurčitá

Kontakt: 
☎ 585085475, e-mail  bartkova@plstbk.cz
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Vzhledem k opětovnému výskytu onemocnění spalničkami a s tím souvisejícímu očkování a jeho 
úhradě se v poslední době obrátil na Českou lékařskou komoru nemalý počet lékařů s dotazem na 
tato témata. Oslovili jsme proto odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR, 
který poskytl ČLK níže uvedenou metodiku pro jednotlivé modelové situace. Po dohodě s MZ ČR 
a po finální revizi textu zmíněnou metodiku pro potřeby členů ČLK zveřejňujeme na stránkách 
našeho časopisu.

Úhrada očkování proti  
spalničkám

Vy se ptáte, právník odpovídá
Kopie zdravotnické 
dokumentace pro 
soudního znalce

Obrátil se na mne soudní 
znalec, že mu bylo v souvislosti 
s jednou mou pacientkou ulo-
ženo vypracování znaleckého 
posudku, včetně prostudová-
ní zdravotnické dokumentace 
ve věci omezení svéprávnosti. 
Mohu mu poskytnout kopii 
zdravotnické dokumentace, 

anebo mi znalec musí nejpr-
ve zaslat souhlas pacientky či 
kopii pověření?

Souhlas pacientky pro daný 
účel určitě není potřeba, po-
dle § 65 odst. 2 písm. i) zákona  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách, v platném znění, má soudní 
znalec nárok nahlédnutí do origi-
nálu zdravotnické dokumentace 
či pořízení kopií (pozor, nikoliv 
však na zapůjčení originálu!) pří-

mo ze zákona. Na druhou stranu 
však znalec samozřejmě musí do-
kladovat, že byl v konkrétní věci 
znalcem ustanoven. Jednak aby 
bylo nezpochybnitelně zřejmé, za 
jakým účelem byl jako znalec při-
brán a tím byl definován nezbytně 
nutný rozsah potřebného nahlíže-
ní do zdravotnické dokumentace 
či pořizování kopií (protože zákon 
toto oprávnění znalci přiznává 
jen v  nezbytně nutném rozsa-

hu pro splnění konkrétní věci), 
jednak pro samotné ověření, zda 
k ustanovení tohoto znalce v kon-
krétním případě skutečně došlo. 
A priori samozřejmě nepředpo-
kládáme, že by se informace kole-
gy znalce nezakládala na pravdě, 
na druhou stranu dokladovat tyto 
skutečnosti je znalec, na rozdíl od 
souhlasu pacientky, sám povinen.

Mgr. Bc. Miloš Máca,  

právník-specialista, právní kancelář ČLK

1. Pacient žádá vyšetření a je pro-
vedeno na vlastní žádost – v  takovém 
případě hradí náklady spojené s vyšetře-
ním na přítomnost protilátek (dále také 
jen „vyšetření“) sám pacient a v případě, 
že je vyšetřením zjištěna absence protilá-
tek a pacient se rozhodne pro přeočkování 
proti spalničkám, cenu vakcíny hradí sám 
pacient.

2. Ochrana zdraví při práci – očko-
vání zdravotníků – zde hradí náklady na 
vyšetření zaměstnavatel a v případě, že je 
vyšetřením zjištěna absence protilátek, 
cenu vakcíny hradí rovněž zaměstnavatel. 
Za vhodné je považováno provedení oč-
kování proti spalničkám u všech sérone-
gativních zdravotníků. Pro naplnění toho 
účelu lze vycházet i z povinností obecně 
stanovených zákoníkem práce a zákonem 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmí-
nek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění. Zaměstnavatel je povinen 
zajistit odpovídající bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci s ohledem na možná rizika 
a taktéž má povinnost s ohledem na rizika 

možného ohrožení zdraví těmto rizikům 
předcházet a omezovat je (§ 101 odst. 1 zá-
koníku práce). Zaměstnavateli je v obecné 
rovině uloženo vyhledávat rizika, provádět 
jejich hodnocení a navrhovat řízení rizik; 
tato povinnost vychází z § 102 zákoníku 
práce a  současně vyplývá i  z  § 7 zákona  
č. 309/2006 Sb. Povinností zaměstnavatele 
je provést zejména identifikaci faktoru, 
zhodnocení míry případného rizika a reali-
zovat řízení rizik, navrhovat opatření a re-
alizovat je.   Náklady spojené se zajišťová-
ním bezpečnosti a ochrany zdraví v daném 
případě, tedy očkování proti spalničkám, 
je povinen hradit zaměstnavatel a náklady 
nemohou být přeneseny na zaměstnance  
(§ 101 odst. 6 zákoník práce). 

3. Mimořádné očkování podle záko-
na o ochraně veřejného zdraví – souhlas 
s provedením mimořádného očkování udě-
luje hlavní hygienik ČR na návrh krajské 
hygienické stanice. KHS vytipuje při pro-
vedení epidemiologického šetření pacienty, 
kteří se podrobí vyšetření. Vyšetření je  
hrazeno z prostředků veřejného zdravot-

ního pojištění a v případě absence proti-
látek je pacientovi nařízeno podrobit se 
mimořádnému očkování. V takovém pří-
padě cenu vakcíny uhradí stát ze státního 
rozpočtu.

4. Postexpoziční profylaxe do 72 
hodin od kontaktu s infekcí – vyšetře-
ní na přítomnost protilátek je hrazeno 
z prostředků veřejného zdravotního po-
jištění.  V případě, že je vyšetřením zjištěna 
absence protilátek, je cena očkovací látky 
hrazena státem ze státního rozpočtu.

5. Vyšetření pacienta v rámci dife-
renciální diagnostiky – tedy vyšetření, 
které je v rámci léčebného postupu u kon-
krétního pacienta indikováno lékařem. 
Takové vyšetření je hrazeno z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Případ-
ná vakcinace je pak již hrazena samotným 
pacientem.

MUDr. Jan Marounek, MBA,

ředitel ochrany odboru veřejného zdraví,

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Bc. Miloš Máca,  

právník-specialista, právní kancelář ČLK

PRÁVNÍ PORADNA
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Péče o zdraví občanů naší země spočívá z velké většiny na bedrech žen. Zdravotních sester je podle 
údajů Ministerstva zdravotnictví z jara roku 2018 81 tisíc. Slovníkem Seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami (dále jen SZV) se jedná o nositele výkonů nelékařské zdravotnické pracovníky 
(NLZP). Vzhledem k zanedbatelnému počtu mužů, kteří v našem zdravotnictví pracují jako NLZP, 
můžeme směle tvrdit, že ženy představují 100 % NLZP. Ani u nositelů výkonů lékař není mužské 
pohlaví většinové. Podle údajů z České lékařské komory je žen lékařek 59 %, mužů pouhých 41 %. 
Ovšem v kategorii do třiceti let ženské pohlaví čítá 70 %, mužské 30 %. Stejné procentuální zastoupení 
udávají i lékařské fakulty. 

Zdravotní sestra, nebo lékařka?

Na demaskulinizaci medicí-
ny, jak jsem proces snižujícího se 
procenta mužů lékařů nazvala, 
upozorňují mnozí už léta. Osob-
ně jsem se jím zabývala velmi po-
drobně. Opakovaně jsem dostala 
prostor k prezentaci tohoto pro-
blému na sjezdech České lékař-
ské komory, měla jsem možnost 
přednášet i na konferenci, kte-
rou  ČLK na téma demografické 
hrozby v  našem zdravotnictví 
pořádala v květnu 2018. Opako-
vaně upozorňuji na skutečnost, 
že pouze přibližně 8 % mladých 
mužů, maturantů gymnázií, si 
volí studium na lékařské fakultě, 
že zřejmě už nikdy v profesi lékař 
nebude zastoupení mužského 
pohlaví vyšší než 30 %, jak je to 
v současné mladé lékařské gene-
raci. Jako žena lékařka, po téměř 
třiceti letech praxe, si mohu do-
volit tvrdit, že pro nás lékařky 
je to velmi tvrdý a náročný úkol, 
aby medicína ze sedmdesáti pro-
cent ležela na našich ženských 
bedrech. Opakovaně tvrdím, že 
lékařky jsou schopny na svých 
bedrech ten náročný úkol unést, 
ovšem za zásadně lepších pod-
mínek, než máme k práci nyní. 

Práce ve zdravotnictví je 
pro ženu velmi náročná 

Tuto větu slýchám často. 
Jsem ráda, že ji slyším i z úst po-
litiků, kteří jsou za chod našeho 
zdravotnictví zodpovědní. Velmi 
mne těší, že si i oni uvědomují, 
jak psychicky i fyzicky náročné je 
mít jako celoživotní profesi péči 
o nemocného člověka. Vůbec mě 
ale netěší, že právě z těch „poli-

tických“ úst ji slýchávám téměř 
výlučně v souvislosti s náročností 
profese zdravotní sestry, někdy 
jsou zmíněny ošetřovatelky. Lé-
kařky v této souvislosti zmiňo-
vány nejsou vůbec. Pokud něco 
často zaznívá na adresu lékařů, 
je to odkaz na to, že jsme přísaha-
li. Ctím velmi práci zdravotních 
sester, jsou našimi nejbližšími 
spolupracovnicemi. Bez nich si 
nelze dobré fungování zdravot-
nictví představit. Ale! „Musíš 
umět udělat všechno, co musí 
umět kterákoli zdravotní sestra, 
protože ty jsi doktor a ty se ne-
můžeš vymluvit na to, že něco ne-
jde,“ razantně mě v dobách mých 
lékařských začátků upozorňoval 
můj první primář.

Pokud by to bylo nutné, kaž- 
dá lékařka nebo lékař je scho-
pen zastat i dlouhodobě pozici 

zdravotní sestry. Samozřejmě 
nikoli bez zaškolení. Na pozici 
ambulantní sestry nebo sestry na 
běžném lůžkovém oddělení by se 
jednalo o zaškolení krátké. Pokud 
by se kdokoli z lékařů musel po-
stavit do sesterských služeb na 
JIP, ARO nebo jako instrumentář 
k operačnímu stolu, bude potře-
bovat zaškolení v řádu několika 
týdnů. Ale možné a zvládnutelné 
to je. Obrácený směr – sestra na 
pozici lékaře – možný není. Hie-
rarchie práce, dovedností, kom-
petencí a zodpovědnosti v péči 
o  nemocného má svoji logiku 
a netřeba ji stavět na hlavu. 

Jsem ráda, že si politici všim-
li, že zdravotních sester je ne-
dostatek. Ještě více mne těší, 
že pochopili, že řešení spočívá 
zejména v navýšení příjmů zdra-
votních sester. Ovšem nejásám, 

když se mluví o tom, že práce ses-
ter ve směnách je velmi náročná, 
a nikdo ani nezmíní, jak náročná 
je profese lékařů, z nichž větši-
nu tvoří ženy. Nikdo z politiků 
si neuvědomí, natož aby zmínil, 
že lékař nebo lékařka odpracuje 
ve službách mnohonásobně víc 
přesčasů než kterákoli zdravotní 
sestra. Nikdo ani nešpitne o tom, 
že nejnáročnější profesí ve zdra-
votnictví je profese lékaře. Kaž- 
dý lékař, který pracoval nebo 
pracuje v nemocnici třicet let 
a sloužil standardních čtyři až 
šest služeb v měsíci, odpracuje 
za svůj profesní život minimálně 
o deset ekonomických kalendářů 
víc než lidé jiných profesí, zdra-
votní sestry nevyjímaje. Nikdo 
nepomyslí na to, jak nesmírné 
byrokratické zátěži čelí lékař-
ky a lékaři v ambulancích, kolik 
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NAPSALI JSTE

Inzerce

EUC Premium Brno (klinika poskytující prémiovou péči, úvazek 0,2–0,4; požadujeme angličtinu), EUC Klinika Plzeň 
(délka úvazku podle vašich požadavků), EUC Klinika Kladno (úvazek 0,4–0,6; v budoucnosti možnost rozšíření)

Kromě atraktivní fi nanční odměny, podpory vzdělávání (volno i fi nanční příspěvek) a řady dalších zaměstnaneckých 
benefi tů nabízíme podmínky, které přizpůsobíme vašim individuálním potřebám tak, abyste u nás byli spokojeni.  
Navíc jsme otevřeni různým formám a délkám úvazků. Zdá se vám naše nabídka zajímavá? Ozvěte se nám.   

Kontakt  | E kariera@euc.cz N 800 400 100
A  A  www.euc.cz/kariera E kariera@euc.cz  N 800 400 100

zaměstnanci v naší péčiOční lékaře hledáme pro tyto kliniky:  

EUC Tempus Ocar.indd   1 09.05.19   13:59

času a sil bere to, aby naplnili 
bující požadavky všech orgánů, 
které jejich činnost buď přímo 
řídí, nebo se jí úzce či jen letmo 
dotýkají. Přičemž žádná z těch-
to institucí či orgánů nenese 
přímou zodpovědnost za péči 
o pacienta.

Snadno řešitelný 
nedostatek zdravotních 
sester, téměř neřešitelný 
nedostatek lékařů   

Podle vyjádření ministerstva 
se výdaje na zdravotnictví zvýší 
v roce 2020 o 19 miliard proti 
letošnímu roku. Letos byly vyšší 
proti roku 2018 o 20 miliard. Rok 
2018 byl „bohatší“ o 15 miliard 
než rok 2017. Během čtyř let se 
roční výdaje navýší o pěkných, 
velmi potřebných, byť stále ne-
dostatečných 54 miliard. Při 
prokazatelném nedostatku no-
sitelů výkonů by měla naprostá 
většina těchto vyšších příjmů 
putovat cestou navýšené ceny 
práce nositelů výkonů, jasně 

promítnuté do úhradové vyhláš-
ky a tarifních tabulek do rukou, 
respektive na účty zdravotníků. 
Ani dosavadní navýšení příjmů 
zdravotních sester jejich úby-
tek nezastaví, pokud nástupní 
plat začínající sestry nebude na  
30 tisících měsíčně s výhledem 
na průměrný plat kolem 50 tisíc 
po získání praxe a další kvalifika-
ce. Za stávajících podmínek ne-
jsou patnáctileté slečny, schopné 
velmi dobře střední zdravotnic-
kou školu vystudovat a ve svém 
povolání dlouhodobě setrvat, 
dostatečně motivované, aby si 
vůbec toto studium vybraly. Ta-
rifní plat nastupujícího lékaře, 
respektive lékařky musí začínat 
na 50 tisících, tarifní plat plně 
kvalifikovaného lékaře by měl 
čítat alespoň 75 tisíc a tomu by 
měl odpovídat i osobní příjem 
„privátního“ lékaře v ambulanci. 
K tarifním platům pak pocho-
pitelně musí náležet příjmy za 
služby, osobní ohodnocení, pří-
platky za funkci, mimořádné od-

měny atd. Pohyblivé složky mzdy 
snadno odliší lékaře vynikající 
od těch „jen“ dobrých. 

Špatní lékaři se v  dobře 
fungujícím zdravotnictví 
vyskytovat nemají. Pořád je třeba 
mít na paměti, že už v kontaktně 
blízké budoucnosti se bude 

jednat v lékařské profesi o 70 % 
žen a pouze 30 % mužů. A pořád 
je třeba vnímat, že mladí lidé dnes 
vesměs nemají zájem obětovat 
profesi z osobního života tolik, 
kolik toho  medicína – v zájmu 
pacienta – vyžaduje. 

MUDr. Eva Klimovičová            
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MEDICORUM

■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. 
■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity. 
■ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ, ATRAKTIVNÍ KLIENTI – policisté, hasiči  a zaměstnanci MVČR. Stabilní státní instituce. 
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA | i zkrácený úvazek 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM a DĚČÍN 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště FRÝDEK-MÍSTEK 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:

ZP MV ČR

PŘIJMEME VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ 
ZDRAVOTNÍ POLITIKY PRO LOKALITU 
ČECHY
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přijme Vedoucího 
oddělení zdravotní politiky pro lokalitu Čechy. ■ Pracovní ná-
plň: řízení a strategický rozvoj oblasti smluvní politiky, tvorba 
sítě smluvních partnerů, zajištění chodu oddělení na 3 místech 
výkonu činnosti – Praha, Hradec Králové, Plzeň. ■ Požaduje-
me: VŠ vzdělání – lékařské, s praxí, dobrou orientaci v oblasti 
zdravotní politiky, manažerskou praxi, ŘP sk. B, ochotu cestovat. 
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání, pružnou pracovní dobu,  
5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky, flexi passy, příspěvek 
na životní nebo penzijní připojištění. ■ Více informací a na-
bídka volných míst na www.zpmvcr.cz ■ Kontakt: e-mail:  
hana.hlinovska@zpmvcr.cz, tel.: 272 095 231

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
ZP MV ČR

PŘIJMEME REVIZNÍ LÉKAŘE
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky přij- 
me revizní lékaře pro lokality: Praha, České Budějovice, 
Brno, Ostrava nebo Olomouc.  ■ Požadujeme: absol-
vování lékařské fakulty a specializovanou způsobilost MZ 
ČR v klinickém oboru a obecnou znalost legislativního 
rámce poskytování zdravotních služeb. ■ Nabízíme: sta-
bilní zaměstnání, pracovní poměr na plný nebo zkrácený 
pracovní úvazek (min. 24 hodin týdně), pružnou pracovní 
dobu, 1x týdně home office, zajímavé finanční ohod-
nocení, možnost dalšího vzdělávání, 5 týdnů dovolené,  
5 sick days, stravenky, flexi passy, příspěvek na životní nebo 
penzijní připojištění. ■ Více informací a nabídka volných 
míst na www.zpmvcr.cz ■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz, tel.: 272 095 231
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MEDICUS SERVICES S.R.O., MUDR. JIŘÍ  
KRUPIČKA, PH.D.
PŘIJMEME KARDIOLOGA ČI INTERNISTU
Soukromá kardiologická ambulance v Brandýse nad Labem 
přijme kardiologa či internistu na plný nebo zkrácený úvazek. 

Kontakt: Michaela Netrestová, tel.: 734 237 816      
e-mail: michaela.netrestova@nemocnicevrchlabi.cz

+ Primář odd. Interna
+ Primář odd. Radiologie
+ Lékař interna
+ Lékař následná péče
+ Lékař chirurgie
+ Lékař radiologie
+ Všeobecná a Praktická sestra
U nás najdete:
+ vynikající odměňování 
+ profesionály a krásné prostředí pro celoroční sporty v srdci Krkonoš
+ 5 týdnů dovolené, závodní stravování, karta Multisport
+ VIP lékárenská karta Dr. Max
+ další rozvoj a vzdělávání, odměna za doporučení nového zaměstnance
+ ubytování dle individuálního ujednání

Přidejte se k týmu našich profesionálů  
s osobním nadšením pro pacienty  
a obory v Nemocnici Vrchlabí!

Nabízíme :
+ příležitosti pro lékaře  

absolventy, lékaře v přípravě  
a plně atestované lékaře

+ sestry se základním  
a plně specializovaným  

vzděláním

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

Nemocnice Ostrov hledá pro svá oddělení

LÉKAŘE PSYCHIATRY
(od absolventů po zkušené atestované lékaře)

LÉKAŘE CHIRURGA S ATESTACÍ
Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové  
prostory, ubytování a náborový příspěvek  
400 000 Kč. Nabízíme také finanční odměnu 
za doporučení zaměstnance!

Hledáme pro naši nemocnici v podhůří Šumavy 
ZKUŠENÉHO LÉKAŘE/LÉKAŘKU SE SPECIALIZACÍ

NA INTERNÍ  ODDĚLENÍ  
a  ODDĚLENÍ LNP

Nabízíme: 
+ Měsíční motivační základní mzdu podle úvazku, zkušeností a stupně specializace
+ Přednostní přidělení bytu od města Sušice
+ Profesionály a krásné prostředí pro celoroční sport
+ 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek penzijní připojištění
+ VIP lékárenská karta Dr. Max
+ Volné vstupy a permanentky, slevy-bazén, sauna, sportovní a kulturní akce
+ Další rozvoj a vzdělávání

Kontakt: Jitka Šmatová     
tel. 734 798 229     
e-mail: smatova@nemocnice-susice.cz

Zveme Vás na osobní informační návštěvu. 

... lékař
Specializační vzdělávání v obo-
ru RFM

Stipendijní program pro studenty 
5. a 6. ročníků magisterského 
studia oboru všeobecné lékařství, 
kteří studují na lékařských fakul-
tách v ČR.

o 5.000 Kč měsíčně studentovi 
5. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
měsíců)

o 10.000 Kč měsíčně studentovi 
6. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
měsíců)

Náborové příspěvky 

o 150.000 Kč – lékař samostat-
ně pracující s atestací v oboru 
pediatrie, neurologie, ortopedie, 
interna nebo chirurgie

o 100.000 Kč – lékař samostatně 
pracující s kmenem

o 80.000 Kč – lékař s dozorem

Možnost získání bytu.

Státní léčebné lázně Janské Lázně
✆ +420 499 860 120/123, 103
personalni@janskelazne.com
info@janskelazne.com

www.janskelazne.com

Léčebné lázně 
Janské Lázně nabízejí 
zájemcům na pozicích...

... ergoterapeut
Hrazené další vzdělávání 
v oboru

Stipendijní program pro 
studenty 2. a 3. ročníků 
bakalářského studia oboru 
ergoterapie, kteří studují 
na fakultách v ČR.

o 4.000 Kč měsíčně studentovi 
2. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
měsíců)

o 6.000 Kč měsíčně studentovi 
3. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
měsíců)

Náborový příspěvek 
ve výši 60.000 Kč.

Možnost získání bytu.

... dětská, 
všeobecná 
nebo praktická 
sestra
Hrazené další vzdělávání 
v oboru

Stipendijní program pro 
studenty SZŠ, VOZŠ nebo VŠ 
studujících v ČR.

o 3.000 Kč měsíčně 
studentovi  4. ročníku SZŠ 
pro akademický rok (akad.
rok =10 měsíců)

o 4.000 Kč měsíčně 
studentovi v posledním 
ročníku VOZŠ nebo VŠ pro 
akademický rok (akad.rok 
=10 měsíců)

Náborové příspěvky

o 60.000 Kč - všeobecná 
a dětská sestra

o 40.000 Kč - praktická sestra

... lékař
Specializační vzdělávání v obo-
ru RFM

Stipendijní program pro studenty 
5. a 6. ročníků magisterského 
studia oboru všeobecné lékařství, 
kteří studují na lékařských fakul-
tách v ČR.

o 5.000 Kč měsíčně studentovi 
5. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
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akademický rok (akad.rok =10 
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ně pracující s atestací v oboru 
pediatrie, neurologie, ortopedie, 
interna nebo chirurgie

o 100.000 Kč – lékař samostatně 
pracující s kmenem

o 80.000 Kč – lékař s dozorem

Možnost získání bytu.

Státní léčebné lázně Janské Lázně
✆ +420 499 860 120/123, 103
personalni@janskelazne.com
info@janskelazne.com

www.janskelazne.com
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v oboru

Stipendijní program pro 
studenty 2. a 3. ročníků 
bakalářského studia oboru 
ergoterapie, kteří studují 
na fakultách v ČR.

o 4.000 Kč měsíčně studentovi 
2. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
měsíců)

o 6.000 Kč měsíčně studentovi 
3. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
měsíců)

Náborový příspěvek 
ve výši 60.000 Kč.

Možnost získání bytu.
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Hrazené další vzdělávání 
v oboru

Stipendijní program pro 
studenty SZŠ, VOZŠ nebo VŠ 
studujících v ČR.

o 3.000 Kč měsíčně 
studentovi  4. ročníku SZŠ 
pro akademický rok (akad.
rok =10 měsíců)

o 4.000 Kč měsíčně 
studentovi v posledním 
ročníku VOZŠ nebo VŠ pro 
akademický rok (akad.rok 
=10 měsíců)

Náborové příspěvky

o 60.000 Kč - všeobecná 
a dětská sestra

o 40.000 Kč - praktická sestra

... lékař
Specializační vzdělávání v obo-
ru RFM

Stipendijní program pro studenty 
5. a 6. ročníků magisterského 
studia oboru všeobecné lékařství, 
kteří studují na lékařských fakul-
tách v ČR.

o 5.000 Kč měsíčně studentovi 
5. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
měsíců)

o 10.000 Kč měsíčně studentovi 
6. ročníku lékařské fakulty pro 
akademický rok (akad.rok =10 
měsíců)

Náborové příspěvky 

o 150.000 Kč – lékař samostat-
ně pracující s atestací v oboru 
pediatrie, neurologie, ortopedie, 
interna nebo chirurgie

o 100.000 Kč – lékař samostatně 
pracující s kmenem

o 80.000 Kč – lékař s dozorem

Možnost získání bytu.

Státní léčebné lázně Janské Lázně
✆ +420 499 860 120/123, 103
personalni@janskelazne.com
info@janskelazne.com

www.janskelazne.com
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DO ORL AMBULANCE pro město Planá a Bor přijmeme lékaře. 
■ Možnost plného i zkráceného úvazku s nabídkou klinického dne. 
■ Kontakt: Bc. Elena Fejtová, tel.: +420 725 583 512, e-mail: elena.fejtova@klinikasmc.cz

SWISS MED CLINIC ■ PŘIJMEME LÉKAŘE

■ Možnost domluvy konkrétních dnů. ■ Kontakt: 
karolina.krupickova@gmail.com, www.kardiologiebrandys.cz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
PŘIJMEME LÉKAŘE –  
INTERNISTA, PRAK.LÉKAŘ, GERIATR
Domov sv. Karla Boromejského v Řepích přijme LÉKAŘE či 
LÉKAŘKU (internista, prakt. lékař, geriatr) NA JAKOUKOLIV 
LÉKAŘSKOU VÝPOMOC (občasné zástupy, pohotovostní služ-
by) na částečný úvazek nebo DPČ. Svědomitá péče o seniory 
v klidném prostředí a dobrém kolektivu. 
■ Kontakt: Sestra Konsoláta: konsolata@domovrepy.cz. 
■ Více na www.domovrepy.cz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE 
NA ODDĚLENÍ
CHIRURGIE (pouze L3), DĚTSKÉ (pouze L3), INTERNA, NEURO-
LOGIE, NÁSLEDNÁ PÉČE, PATOLOGIE, LŮŽKOVÁ REHABILITACE. 
■ Nabízíme přátelský kolektiv, moderní pracoviště a přístro-
je, podporu vzdělávání a rozvoje, výhodné mzdové podmínky,  
25 dní dovolené + 2 sick days, příspěvek na penzijní připo-
jištění, jazykové kurzy, závodní stravování, firemní jesle, další 
benefity. NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPE-
CIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ! ■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME LÉKAŘE 
DO AMBULANCÍ
■ Ambulance: ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, OČNÍ, 
UROLOGIE, REHABILITACE. Možno i kratší úvazek či dohoda. 
Min. kmen podmínkou. Ambulance nově moderně vybaveny!

■ Nabízíme výhodnou mzdu, příspěvek na penzijní připo-
jištění, podnikové stravování, firemní jesle, 25 dní dovolené 
+ 2 sick days, podporu vzdělávání a osobního rozvoje, další 
benefity. ■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ORL ORDINACE - MUDR. KARIN SEBEŠOVÁ
PŘIJMU LÉKAŘE/LÉKAŘKU ORL
Do ORL ambulance ve Dvoře Králové nad Labem přijmeme 
lékaře/lékařku na 1-2 dny v týdnu. Plat dohodou. 
■ Termín nástupu 1. 7. 2019. 
■ Kontakt: karinsebesova@seznam.cz, tel. 608 662 586

PNEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE  
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
PŘIJMEME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ LDN
Nástup možný ihned, plný i částečný úvazek.
■ Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení, mož-
nost dalších benefitů.
■ Kontakt: MUDr. Pavel Havíř, ředitel, tel. 461 352 327, 
reditel.nemocnice@mtr.cz

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU  
J.A.REIMANA PREŠOV
PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 
prijme do pracovného pomeru lekárov so špecializáci-
ou v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia, 
endokrinológia, pediatria, pediatrická neurológia, pedia- 
trická intenzívna medicína, detská psychiatria, rádiológia, chi-
rurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, oftalmológia, 
hematológia a maxilofaciálna chirurgia. 
■ Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese 
curilova@fnsppresov.sk.
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Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana 
Čopová
• Cizí tělesa – co se zvládne bez gastroenterologa.
• Krvácení do GIT v ordinaci PLDD.
• IBD – včasná diagnóza může zachránit život.
• Zmatky s celiakií a jak se zorientovat.

40/19 Halux valgus – náprava 
Datum: 25. 5. 2019 
Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 800 Kč
Lektor: Mgr. Daniel Müller
Vbočený palec je v současnosti častým problémem, málokdo 
ale toto bolestivé dysfunkční onemocnění léčí. Existuje 
přitom řada různých možností – invazivní či neinvazivní, 
komerční či nekomerční řešení, jak estetické, tak i funkční. 
Na teoreticko-praktickém semináři se budete moci seznámit 
se základními možnostmi pohybové nožní gymnastiky, která 
řeší nejen estetickou podobu vbočeného palce, ale i funkční 
stránku pohyblivosti nohy a celého pohybového aparátu. 
Neb vbočený palec v mládí znamená pro pokročilejší věk 
problém s pohyblivostí těla…

79/19 Rehabilitační a ergonomické aspekty onemoc-
nění hybného systému 
Datum: 25. 5. 2019 
Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743, učebna č. 9
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4 
Účastnický poplatek: 510 Kč
Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc. 
• Ergonomie a  její uplatnění v  rehabilitaci (myoskeletální 

ergonomie). 
• Profesionálně podmíněná onemocnění hybného systému 

(páteř a onemocnění horních končetin z přetížení). 
• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vsedě a u počí-

tače, problematika stresu. 
• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vestoje, mani-

pulace břemen. 
• Ergonomie školního věku a prevence VDT. 

75/19 Poruchy spánku v dětském věku
Datum: 1. 6. 2019 
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK 

Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Lektor: doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
• Dětská spánková medicína – přehled problematiky.
MUDr. Petra Uhlíková
• Insomnie z pohledu dětského psychiatra. 
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
• Ospalé, nebo nepozorné dítě? 
MUDr. Martina Ondrová, Ph.D.
• Obstrukční spánková apnoe – významný zdravotní pro-

blém. 
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
• Abnormní stavy během noci. 
Doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
• Syndrom náhlého úmrtí kojence. 

76/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem 
dovedností
Datum: čtvrtek 6. 6. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, 
ÚPMD Praha 4-Podolí
Kurz je zaměřen především na zvládnutí a dostatečné 
procvičení praktických dovedností při resuscitaci no-
vorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů 
tak, aby k  nácviku dovedností bylo dostatečné množ-
ství času a každý účastník měl možnost si své praktické 
dovednosti ověřit. Součástí kurzu je jednak závěrečný 
test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač 
certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti týkající 
se zajištění novorozence na porodním sále, a  jednak 
možnost návštěvy na odd. RES a JIP v perinatologickém 
centru s  diskusí o  zajímavých případech. Kurz bude 
veden formou workshopu.

85/19 Tradiční jarní právní seminář
Datum: čtvrtek 6. 6. 2019, 9.30–16.00 hod.
Místo: hotel Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 700 Kč člen ČLK, 3500 Kč ostatní
Přednášející: JUDr. Jan Mach, MUDr. Mgr. Dagmar Záles-
ká, Mgr. Bc. Miloš Máca

3/19 Metabolické a kardiovaskulární poruchy seniorů 
a příprava k operačnímu výkonu
Datum: 8. 6. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 
• Chirurgická problematika vyššího věku. 
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 
• Kardiovaskulární komplikace a operační výkon u seniorů. 
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Renální onemocnění a  metabolické poruchy v  předope-

rační přípravě. 

90/19 Postgraduální akademie: Novinky v onkologii I:  
Nádory gastrointestinálního traktu a nádory štítné 
žlázy – trendy v diagnostice a terapii
Datum: 13. 6. 2019, 14.00–18.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.,  
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

29/19 Děti se specifickými poruchami učení a chování 
v ordinaci dětského lékaře
Datum: pondělí 27. 5. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
Přednášející: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH), tedy dyslexie, 
dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie či ADHD, se mohou 
projevit u asi deseti procent populace dětí. Některé rizikové 
faktory uvedených diagnóz můžeme sledovat už u dětí v ra-
ném věku nebo v době předškolního vzdělávání. Dětští lékaři 
jsou pro mnohé rodiče jediní odborníci v péči o děti, s nimiž 
se potkávají. Mohou se tedy na ně obrátit i s žádostí o radu 
v případě těchto obtíží.
Seminář stručně nastíní, v  čem spočívají typické sym-
ptomy SPUCH, čeho si lze u  dětí všímat, nač se ptát 
rodičů. Zároveň budeme diskutovat o  tom, jaké mož-
nosti intervence mají pediatři, co mohou rodičům dopo-
ručit. Mimoto budou uvedeny standardní postupy pod- 
pory a instituce, na které mohou lékaři rodiče s dětmi odkázat.

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

54–56/19 Neodkladná resuscitace a první pomoc při 
ohrožení života
Vzdělávací akce organizuje ČLK ve spolupráci  
s MUDr. Milanem Brázdilem. 
6. 6. 2019 Pardubice 
Více informací na našich webových stránkách  
www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK.

87/19 Postgraduální akademie: Infekce a antibiotika 
v primární péči 
Datum: úterý 21. 5. 2019, 14.00–18.00 hod.
Místo: hotel Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prim. MUDr. Václava Adámková

34/19 Dětská gastroenterologie
Datum: 25. 5. 2019
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK

Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5 
tel. 234 760 711, 234 760 710 
fax 257 220 618 
e-mail:  vzdelavani@clkcr.cz  
seminar@clkcr.cz 
Přihlášky a bližší informace ke kurzům 
na www.lkcr.cz
Podrobné informace týkající se organizace 
a průběhu kurzu obdrží přihlášení účastní-
ci 10 dnů před konáním kurzu. 
Věnujte pozornost zasílaným informa-
cím, neboť místo konání kurzu může 
být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení. 
Obvyklý začátek víkendových kurzů: 
9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána 
v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky: 
viz informace na www.lkcr.cz

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

VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Do akreditované ordinace praktického lékaře v Praze 5  
přijmu lékaře na 2–3 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081 
Hledám zástup za mateřskou dovolenou (0,5–3 roky dle do-
mluvy) do ordinace VPL ve Slavkově u Brna. Doba nástupu 
od 1.8.2019, nejpozději možno 1.1.2020. Další info na e-mail: 
svobodov.mich@seznam.cz 
Hledám psychoanalyticky orientovaného psychiatra ke spo-
lupráci v ambulanci v Praze 5. Nabízím slušné jednání, respekt, 
pracovní dobu dle osobních preferencí, výhodné platové pod-
mínaky. Kontakt: 777 237 598  
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před atestací) 
ideálně na hlavní pracovní poměr, ale možno i na částečný úva-
zek. Atraktivní finanční podmínky. Praha 5-Stodůlky. Kontakt: 
info@genecare.cz, 602 650 312 
Nemocnice Na Františku přijme: vedoucí lékař specialista – 
neurolog. Požadavky: specializovaná způsobilost (atestace) 
v oboru neurologie. Kontakt: prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc., 
222 801 263, rudolf.spacek@nnfp.cz 
Středomoravská nemocniční a.s. vypisuje výběrové řízení na 
pozici: • primář Urologického oddělení Nemocnice Přerov. 
Požadavky: vysokoškolské vzdělání – všeobecné lékařství, 
praxe v oboru minimálně 10 let, specializovaná způsobilost 
v oboru urologie dle zákona 95/2004Sb., dobré organizační 
schopnosti, manažerské schopnosti, morální bezúhonnost. 
Nabízíme: práci v nově zrekonstruovaném oddělení, v dobrém 
pracovním prostředí, motivující finanční ohodnocení, zaměst-

INEP (Praha-Karlín) přijme do svých řad dětského psychi-
atra/dětského neurologa/neurologa/klinického psych./
PLDD. Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení, flexibilní 
pracovní dobu a příjemný kolektiv. Kontakt: 739 451 861, 
borosova@inep.cz 
Palas Athéna hledá lékaře na oddělení jednodenní chirurgie 
na plný úvazek se zájmem o provádění většího množství lapa-
roskopických operací. Nabízíme možnost velkého profesního 
rozvoje v oblasti laparoskopie a výhodné platové i pracovní 
podmínky. Kontakt: 608 906 668 
Do ORL ambulance ve Dvoře Králové nad Labem hledáme 
lékaře/lékařku na 1–2 dny v týdnu, nástup od 1.7.2019. Plat 
dohodou. Kontakt: karinsebesova@seznam.cz, 608 662 586 
Hledám dlouhodobý zástup do ordinace PL. Slavkov u Brna 
a okolí. Kontakt: tommi.praktik@centrum.cz
Hledáme lékaře/lékařku do ordinace VPL v Praze 5-Stodůlky 
na zkrácený pracovní úvazek 2 dny v týdnu. Kontakt: ordina-
ce@hmmedic.cz, 226 633 950 
Do ordinace VPL v Praze 1 přijmeme lékaře nebo lékařku 
absolventa (případně na MD) na částečný úvazek flexibilně 
dle vaší potřeby. Získání praxe v ordinaci a vedení k atestaci ze 
všeobecného lékařství. Kontakt: www.vaspraktik.cz, hynek.
jebavy@gmail.com, 777 156 537 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme ústavního hygie-
nika a lékaře specialisty: anesteziolog, radiolog a internista. 
Možnost práce na zkrácený úvazek. Nabízíme zázemí stabil-
ní spol. s tradicí, zajímavé benefity. Další informace na tel.  
296 511 240/800, personalni@upmd.eu 
Do zavedené ordinace VPL s akreditací a závodní péčí (v centru 
Brna) hledáme lékaře, atestace není podmínkou. Informace 
na eliska.brouskova@lclazne.cz 
Do týmu rozšířené psychiatrické ordinace Kladno nebo Be-
nešov hledáme posilu psychiatra, rozsah úvazku a ordinační 
doby dle individuálního nastavení, vzdělávání, další aktivity, 
velmi slušný výdělek. Kontakt: 608 052 214 
Do dobře zavedené revmatologické ambulance v  Praze 
(smlouvy se ZP), návaznost na centrum klinického hodnocení, 
hledáme revmatologa. Rozsah úvazku a ordinační doby dle 
individuálního nastavení, velmi slušné ohodnocení. Kontakt: 
hr@clintrial.cz

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího měsíce.

částečný pracovní úvazek. Dobré platové podmínky, flexibilní 
pracovní doba. Znalost sonografie a zkušenost s peritoneální 
dialýzou výhodou. Případně zaučíme. Kontakt: hornova.
lucie@seznam.cz 
Přijmeme EEG laborantku na částečný úvazek (0,2) pro 
novou dětskou neurologickou ambulanci v  centru Pra-
hy. Vhodné i pro důchodce či MD. Kontakt: 604 177 144,  
sonolab@sonolab.cz 
Soukromá dermatologická ordinace v Praze 2 přijme na plný 
úvazek zdravotní sestru. Nabízíme nadstandardní a motivač-
ní finanční ohodnocení, příjemné prostředí. Požadujeme milé 
vystupování, komunikativnost, kladný vztah k práci a znalost 
práce na PC. Nástup v září 2019. Zašlete nám prosím svůj živo-
topis, budeme vás kontaktovat: info@avecutis.cz 
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy přijme vše- 
obecného lékaře/lékařku, internistu, možno i v důchodo-
vém věku, i na částečný úvazek. Požadujeme znalost angličtiny. 
Mzda až 75 000 Kč/měsíc. Jednosměnný provoz v ambulant-
ním zařízení. Kontakt: 739 158 444, hcp@volny.cz
 Hledám sestru do psychiatrické ambulance v Praze 1. Slušné 
zacházení, pracovní doba, nástup a mzda dohodou. Kontakt: 
MUDr. Klabochová, Klabochova@email.cz, 728 004 417 
Nabízím spolupráci pro dermatologa v příjemné ordinaci 
v centru Prahy u stanice metra. Rozsah i typ spolupráce je na 
společné domluvě. Kontakt: hynek.h@seznam.cz 
Hledám jazykově vybaveného psychiatra, nezatíženého před-
sudky a profesními stereotypy, k dlouhodobé spolupráci v péči 
o cizince žijící v ČR. Kontakt: 604 220 920 
Hledáme posilu do velké psychiatrické ordinace v areálu 
nemocnice Benešov, se sestrou, rostoucí kmen pacientů, fé-
rové podmínky (HPP, Po–Pá, 40 hod./týden, od 70 000 Kč).  
Kontakt: hr@clintrial.cz 
Hledám kolegu/ni psychiatra do velké ordinace se sestrou 
v centru Kladna. Profi přístup a zázemí, vlastní psycholog, 
poctivá medicína, kolegiální jednání, při úvazku 1,00 = 80 tis. 
Kč/měsíc. Kontakt: dusevnizdravi@post.cz 
Zdravotnické zařízení Palas Athéna hledá lékaře radiologa. 
Sonografická vyšetření břicha, měkkých tkání, skiagrafic-
ké popisy. Moderní přístrojové vybavení, výhodné finanční 
ohodnocení. Příjemný, menší kolektiv. Kontakt: 608 906 668 

nanecké benefity – penzijní připojištění, životní pojištění, 3 dny 
pracovního volna, osobní rozvoj. Součásti přihlášky: koncepce 
rozvoje Urologického odd. Nemocnice Přerov – ambulantní 
i lůžková část pro střednědobé období 3 let, osobní dotazník, 
stručný životopis s údaji o dosažené praxi, kopie o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), čestné 
prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení, 
písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji uchazeče 
v rámci výběrového řízení. Bližší informace o pracovišti podá 
místopředseda představenstva MUDr. Jiří Ševčík na e-mailu: 
jiri.sevcik@smn.agel.cz. Přihlášku včetně příloh zasílejte 
do 31. 5. 2019 na adresu: útvar hlavního personalisty, Středo-
moravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
Do akreditované ordinace VPL v  Praze 4 přijmu lékaře/
ku. Požadavky: atestace z  VPL či absolvování interní-
ho kmene pro obor VPL. Nástup: po dohodě. Podmínky: 
zpočátku úvazek 0,2; později možnost rozšíření. Kontakt:  
lekar@doktorvpraze.cz 
Praktický lékař v Mělníku a okolí. Jsme rodinné zařízení s tra-
dicí, které zde působí již 5 let a vzhledem k velkému zájmu pa-
cientů rozšiřujeme naši ordinaci o další úvazek lékaře. Hledáme 
lékaře zkušené, ale i rezidenty (v ordinaci je přítomný školitel). 
Odměna: 65 000 Kč netto při 30 ordinačních hodinách týdně,  
5 týdnů dovolené, lze i zkrácený pracovní úvazek. Ordinační ho-
diny si nastavíte sami dle vašich potřeb, hradíme vybrané kon-
gresy a vzdělávací akce, poskytneme vám maximální podporu 
týkající se veškeré administrativy: Jste zde, abyste léčili, nikoliv 
„papírovali“. Jsme dobrý tým a těšíme se na vás. Kontakt:  
barbora.geny@vseobecnylekar.cz, 608 020 067 
VPL Netvořice, 30 km od Prahy. Akreditovaná rodinná ordi-
nace praktika urgentně hledá lékaře do malebné, vybavené 
venkovské praxe nedaleko Slap. Práce na částečný úvazek 
10 hodin týdně (pondělí, pátek), možno dny pozměnit. 
Vhodné i pro lékaře jiných oborů, kteří touží věnovat se VPL 
(odborný dohled, školitel a akreditace zajištěny). Odměna  
21 000 Kč měsíčně netto při 10 ordinačních hodinách 
týdně. Podporujeme vzdělávání a  osobní rozvoj lékařů,  
zodpovědně vás připravíme k atestaci, uvolníme vás na všechny 
potřebné stáže v rámci předatestační přípravy, hradíme účast 
na vybraných vzdělávacích akcích. Kontakt: barbora.geny@
vseobecnylekar.cz, 608 020 067 
Nefrologie s.r.o. Praha 4-Chodov hledá nefrologa s atestací na 
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Zavedená neurologická ambulance v Praze (smlouvy se ZP) 
přijme neurologa na 1–2 dny v týdnu, nastavení ordinač-
ní doby dohodou, férové jednání, velmi slušné podmínky.  
Znalost EEG vítána, není však podmínkou. Kontakt:  
euromed-prague@email.cz
Hledáme kolegu/kolegyni psychiatra do týmu v Psychosoma-
tickém centru Praha na částečný úvazek. Kontakt: ordinace@
pscpraha.cz, 735 758 837 
Přijmeme radiologa – sonografistu na částečný úvazek do po-
likliniky v Praze 6. Pracovní doba podle dohody, dobré platové 
a pracovní podmínky. Kontakt: nefro@volny.cz, 604 898 043 
Do ordinace TVL+FBLR v Praze 6 hledám lékaře/ku na fle-
xibilní pracovní dobu, na částečný úvazek nebo DPP (možné 
i v přípravě v oborech TVL, FBLR, PED, ORTOP, KARDIO). 
Velmi dobré platové podmínky, příspěvek na vzdělávání. Pro-
sím, volejte 775 054 300 
Zavedená neurologická ambulance v Praze 9 přijme neurologa 
na 1–2 dny v týdnu, ÚT–ST. Znalost EEG či EMG vítána, není 
však podmínkou. Kontakt: 737 113 131, neu-proch@seznam.cz 
ZZ v Praze 10 přijme lékaře/ku odb. radiologie na popis 
rtg snímků 2× týdně odpoledne. Pracovní doba a odměna 
dohodou. Info: jhrabakova@seznam.cz, www.medi-
-centrum.cz 
Hledám oftalmologa s atestací do zavedené a moderně vy-
bavené oční ordinace v Plzni s možností pozdějšího převe-
dení. Pracovní úvazek možno i zkrácený. Nabízím atraktivní 
ohodnocení a benefity. Kontakt: 731 118 427, topinkova1@
seznam.cz 
Přijmeme na celý i částečný pracovní úvazek lékaře/lékařku 
se specializací rehabilitační a fyzikální medicína, i v před- 
atestační přípravě. Jedná se o fakultní klinické pracoviště, 
možnost doktorandského studia a zahraničních stáží. Kon-
takt: 603 435 273 
Přijmu internistu/kardiologa do vybavené interní ordinace 
v Brandýse nad Labem, 15 min od Prahy. UZ kardio/abdominál-
ní/cévní sonda, TK + EKG holter. Úvazek 0,2–1,0; odměna dle 
výkonu. Kontakt: interna@seznam.cz, 731 564 101 
Lékař/lékařka. Léčebna dlouhodobě nemocných Masary-
kovo sanatorium Dobříš hledá lékaře na lůžka následné 
péče. Podmínkou je atestace I. stupně z interny nebo 
základního klinického oboru. Nástupní plat 70 000 Kč 
+ pravidelné měsíční odměny v celkové minimální výši 
13. a  14. platu. Kontakt: jn.mlezivova@seznam.cz,  
318 541 253 
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé Rakovník hledám 
kolegu, praktika či internistu, na 1–2 dny v týdnu (600–700 
Kč/hod.). Kontakt: voradr@seznam.cz 
Do dobře zavedené revmatologické ambulance v Havířově 
s centrem biologické léčby (smlouvy s pojišťovnami) hledám 
revmatologa na 0,9–1,0 úvazku s možností pozdějšího převzetí. 
Nástup dohodou. Kontakt: rediamb@post.cz, tel.: 607 883 179 
Gynekologa/ku přijme do svého týmu soukromé gyneko-
logické pracoviště v Praze 9. Hledáme lékaře, který pracuje 
nebo chce pracovat v ambulantní gynekologické a porodnické 
praxi. Prosím zašlete své CV na e-mail: gynlink@gynlink.cz 
nebo tel.: 604 440 000.
Přijmeme lékaře oftalmologa do zavedené oční ordinace 
v Kladně. Nabízíme podporu zkušeného týmu sester a opto-
metristů, práci s moderní diagnostickou technikou, nadstan-
dardní platové ohodnocení. Kontakt: zaloudek@oculeus.cz,  
tel. 774 720 441  
Do stále se rozrůstajícího týmu na soukromé klinice hledá-
me kolegu/kolegyni dermatologa. Kompletní spektrum 
výkonů oboru včetně estetické a korektivní dermatologie. 
Smlouvy s  pojišťovnami máme zajištěny. Dobré finanč-
ní ohodnocení/podíl na zisku. Kontakt: 601 360 615, 
 synovcova@ambicare.eu 
Soukromé zdravotnické zařízení v Praze 4 hledá atestovaného 
gynekologa na plný i částečný úvazek (multioborový přístup, 
celkem 3 ordinace, urogynekologie, expertní kolposkopie). 
Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku. Požadujeme 
profesionální přístup. Kontakt: 601 360 615, gyn.ordinace@
email.cz 
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Úvazek dle 
domluvy. Nadstandardní vybavení, spektrum všech výkonů, 
vč. estetiky. Výborné fin. ohodnocení. Možno i před atestací. 
Máme akreditaci pro vzdělávání v oboru dermatovenerologie. 
Ubytování zajistím. Tel. 737 441 365   
Přijmu očního lékaře/lékařku do ordinace v Praze 9, Po-
liklinika Prosek. Na plný či částečný pracovní úvazek. Dob-
ré platové podmínky, zaměstnanecké benefity. Kontakt:  
ocni.prosek@seznam.cz, tel. 775 298 669 
Do akreditované ordinace VPL v Opočně přijmu kolegu/ko-
legyni i bez atestace, možno na částečný úvazek. CRP, INR, 
EKG, TK holter, PC Doktor, milá a zkušená sestra. Kontakt: 
ordinace@martinavojtova.cz 
Hledám všeobecnou sestru do ordinace soukromého praktic-
kého lékaře pro dospělé v centru Olomouce. Tel.: 777 176 850 
Soukromá oční ordinace v  Novém Boru přijme léka-
ře/lékařku. Flexibilně, dle vzájemné domluvy. Vhodné 
i  pro lékaře důchodce nebo lékařky na MD. Více info na  
ocni.novýbor@seznam.cz nebo tel.: 737 991 444 
Hledám lékaře VPL na 1 den do ordinace v Telči. Rozsah spolu-
práce 3–6 hod., preferovaný den pondělí nebo úterý. Odměna 
650 Kč netto/ hod. Ordinace vybavená CRP, INR, EKG, TK 
holter. Zkušená sestra. Možnost konzultací kazuistik s hlavním 
lékařem ordinace. Zázemí českého akreditovaného rodinné-
ho nestátního zdravotnického zařízení, možná příprava na 
atestaci VPL. Nástup co nejdříve. Tel.: 778 088 776, e-mail:  
o.janovska@gmail.com  
Ambulance Kardiomed (Praha 7) přijme kardiologa, nejlépe 
na celý úvazek. Nabízíme dobré pracovní podmínky v dlouho-
době zavedené ordinaci. Kontakt: 603 816 202, kardiomed@
volny.cz 

Hledám očního lékaře do soukromé ordinace na Táborsku. 
Výše úvazku dle dohody. Velmi dobré pracovní podmínky, be-
nefity, moderní vybavení, šikovné sestřičky. Seriózní jednání. 
Bližší info na ocnitabor@seznam.cz 
Do nově otevřené endokrinologické ordinace v Jablonci nad 
Nisou hledáme atestovaného endokrinologa minimálně na 
2 dny v týdnu, popř. přijmeme atestovaného internistu se 
zájmem o endokrinologii. V případě zájmu nás kontaktujte 
na v.prejzek@seznam.cz 
Přijmeme lékaře do zavedené dermatovenerologické am-
bulance v Rumburku. Nabízíme plat min. 50 000 Kč čistého 
dle výkonnosti ordinace za plný úvazek, 5 týdnů dovolené, sick 
days. Zavedení nehrazených korektivních a estetických výkonů 
vítáno – veškerý zisk připadne lékaři. V ordinaci zkušená sestra. 
Široká spádová oblast. Možný i zkrácený úvazek. Kontakt: 
v.prejzek@seznam.cz  
Akreditované centrum klinických studií v Praze hledá rev-
matologa do revm. studií. Min. 1–2 dny přítomnost v centru, 
kolegiální přístup, zázemí týmu profesionálů, velmi slušné 
podmínky. Kontakt: hr@clintrial.cz  
Psychiatra pro pracoviště neuropsych. komplementu v Praze. 
Možnost výběru komb., dle zaměření lékaře: ordinace, psycho-
terapie, klinické studie, gerontopsychiatrie. Profes. úroveň, 
kolegiální příst., konkurenční podmínky. Kontakt: 608 052 214 
Dermatologa do centra klinických studií v  Praze pro 
dermatologické studie, min. 1–2 dny/týden přítomnost 
v centru. Kolegiální přístup, velmi slušné podmínky. Info:  
hr@clintrial.cz 
Hledáme očního lékaře do zavedené ambulance v Českých 
Budějovicích na částečný úvazek (vhodné pro MD/RD nebo 
i důchodce), pracovní doba dle dohody. Kontakt: 602 495 225 
Chcete 30hodinový pracovní týden bez služeb a víkendů? 
Dobře ohodnocený? Akreditované pracoviště praktického 
lékaře hledá lékaře. Možno PL, interna, ARO, chirurgie. 
Možnost úvazku 2–5 dnů. Česká Skalice. 30 minut autem 
z HK. Kontakt: 604 260 953 
Jsme české rodinné NZZ s akreditací. Hledáme prak-
tického lékaře do naší ordinace v Neratovicích. Pokud 
jste lékař v předatestační přípravě VPL, ozvěte se také, 
umožníme vám kompletní přípravu k atestaci. Nabízíme 
vám: ordinační hodiny podle vašich potřeb, možnost ordi-
novat 1–5 dní/týden, měsíční odměnu 65 000 Kč netto při  
30 ordinačních hodinách, pokud máte atestaci VPL  
(55 000 Kč netto, pokud jste lékař s  atestací z  in-
terny, interním či VPL kmenem), dále 5 týdnů do-
volené, zástup během vaší dovolené či studijního 
volna, hrazenou účast na vybraných kongresech a vzdě-
lávacích akcích, ordinaci vybavenou CRP, INR, EKG, 
TK holterem, účast na kazuistických seminářích s ko-
legy z dalších našich ordinací a jen minimální adminis-
trativní zátěž (lékař má přece léčit, nikoliv „papírovat“.)  
Začít u  nás můžete ihned. Kontaktujte prosím:  
Mgr. Bára Lišková, bara.liskova@vseobecnylekar.cz,  
608 020 067, www.vseobecnylekar.cz  
Jako praktičtí lékaři máme na starosti pacienty v DS Ostrava, 
hledáme kolegu/kolegyni, který 1× týdně na 4 hod. navštíví 
naše geriatrické pacienty. Domov je perfektně vedený, ošetřo-
vatelský tým zkušený, k dispozici trvalá pomoc sestry. Možnost 
cokoli konzultovat s kolegy VPL a specialisty. Vhodné pro léka-
ře/lékařky z různých oborů (např. ARO, interna, geriatrie, 
VPL apod.). Paliativní a geriatrická primární péče je naším 
posláním i koníčkem, rádi vám přispějeme na vzdělání v tomto 
oboru. Možnost pomoci při rekvalifikaci na VPL, jsme akredi-
tované pracoviště. Těšíme se, že budeme tým. Nástup ihned. 
Odměna 950 Kč čistého na hodinu!!! Kontakt: 608 624 044,  
geriatrie@vseobecnylekar.cz
 Akreditovaná ordinace praktika Praha 5 přijme lékaře na 
zkrácený úvazek. Kontakt: 603 585 081 
Přijmu kolegu do ordinace VPL v Praze 4, nástup na MD. 
Moderní vybavení, zázemí polikliniky, zkušená sestra. Jen 
dlouhodobá spolupráce. Výše úvazku dle dohody. Atestace 
není podmínkou, mám akreditaci – celý VP. Nástup 7/2018. 
Finance dle dohody. Kontakt: 602 237 901 
Praktického lékaře/ku do zavedené ordinace VPL, Stč. kr., 
Doubravčice. Moderní zdr. zařízení s nadstandard. službami 
a prostředím. Min. 4 dny/týd. Kolegiální jednání, profes. zá-
zemí, stravování, možnost ubytování, konkurenční podmínky. 
Kontakt: 601 304 484 
Vedoucí lékař do rozšířené psychiatrické ord. na pol. Kladno. 
Možná komb. ordinace + psychoterapie, příp. dalších odbor. 
aktivit. Poctivá psychiatrie, kolegiální přístup, profes. zázemí, 
velmi slušné podmínky. Kontakt: 601 304 484 
Do zavedené moderní ambulance hledáme neurolo-
ga na plný nebo částečný úvazek. Ordinace je umístěna 
ve zdravotnickém středisku Poliklinika Nový Bor. EMG  
vybavení. Dlouhodobá spolupráce vítána. Kontakt:  
603 887 699, mikusova.jana@seznam.cz 
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i  před 
atestací) na plný nebo částečný úvazek (možno i  jeden 
den). Atraktivní finanční podmínky. Praha 5. Kontakt:  
nfo@genecare.cz, 602 650 312 
Přijmeme lékaře/ku s atestací PL pro dospělé do zavedené or-
dinace v Praze 2-Vinohrady, na 30 hod./týdně – zkrácený úva-
zek možný, nadstandardní ohodnocení, 5 týdnů dovolené, stra-
venky a další bonusy. Kontakt: svoboda.m@msmedical.cz  
nebo volejte 775 641 995  
Akreditovaná společnost Oftex přijme lékaře oftalmo-
loga na pracoviště Svitavy a  Nymburk. Nabízíme mo-
derní pracovní prostředí, výborné mzdové podmínky, 
odborný růst a náborový příspěvek 150 000 Kč. Kontakt:  
778 068 888, sykorova@oftex.cz
 Zavedená ordinace VPL v Praze 2 (dobrá dostupnost MHD, 
šikovná sestra, slušný nájem, dobré přístrojové vybavení) hledá 
zástup na 1–2 dny v týdnu s možností pozdějšího odkoupení 
praxe ke konci roku 2019. Informace: 720 492 125 

Hledáme kardiologa na částečný úvazek do ordinace v Praze. 
Kontakt: 722 001 540 
Přijmeme alergologa do zavedené ambulance na plný či čás-
tečný úvazek. Praha 6, Dejvická. Příspěvek na bydlení. Dobré 
finanční podmínky, přátelský kolektiv. Kontakt: 608 517 792, 
shaker.y@seznam.cz  
Všeobecný lékař, s. r. o., hledá do svého týmu kolegu na ná-
vštěvy v domově seniorů v okolí Ostravy a Frýdku-Místku. 
Odměna 950 Kč čistého na hodinu na DPP, práce v rozsahu 
3–8 hod./týden. Kontakt: Žaneta Klaclová, provozni.ds@
vseobecnylekar.cz 
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací z kli-
nického oboru na pracoviště protialkoholní záchytné 
stanice. Nástup a výše úvazku dle dohody. Nabízíme práci 
v nepřetržitém 12hodinovém provozu, přátelský kolektiv, 
zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravování, 
možnost využití služebního bytu, příspěvek na vzdělá-
vání a  další benefity. Své CV prosím zasílejte na e-mail:  
d.studena@prahamp.cz, tel.: 222 924 214, www.pra-
hamp.cz 
Městská poliklinika Praha přijme lékaře s atestací v obo-
rech ORL, rtg, kardiologie, diabetologie a oční. Nástup 
a výše úvazku dle dohody. Nabízíme zavedenou a moderně 
vybavenou ordinaci v  centru Prahy, přátelský kolektiv, 
zajímavé finanční ohodnocení, příspěvek na stravová-
ní, příspěvek na vzdělávání a  další benefity. Své CV pro-
sím zasílejte na e-mail: d.studena@prahamp.cz, tel.:  
222 924 214, www.prahamp.cz 
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, hledá radio-
loga se specializací v oboru. Pracovní doba 7–15.30 hod., 
bez nutnosti pohotovostní služby, nadstandardní platové 
ohodnocení ve formě osobního příplatku 25–50 %, pra-
coviště s obnovou všech přístrojů z let 2018–19 a vstřícný 
pracovní kolektiv. Další podrobnosti na bulik@nspiv.cz  
nebo 546 439 501 
Do soukromé oční ordinace v Brně přijmu lékaře/lékařku na 
částečný úvazek (oftalmologický základ), znalost lokální opera-
tivy výhodou (blefaroplastiky, chalasea…). Kontakt: 724 643 181 
INEP (Praha) přijme do svých řad praktického lékaře pro 
děti a dorost. Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení, 
flexibilní pracovní dobu a příjemný kolektiv. Kontakt: 739 451 
861, borosova@inep.cz 
Do zavedené ordinace ve Slaném přijmeme praktického lé-
kaře na částečný úvazek. Nabízíme lukrativní podmínky ve 
stabilním přátelském kolektivu. Kontakt: 603 887 139 nebo 
drsarka@seznam.cz 
Hledám praktika na dlouhodobý úvazek v Brně. Do zavedené 
ordinace PL v Brně hledáme praktického lékaře s atestací na 4–5 
dní v týdnu – dlouhodobá spolupráce. Kontakt: 603 806 073,  
univmed@univmed.cz
Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, 
i před atestací) na částečný úvazek. Nástupní plat 600 až  
800 Kč za hodinu. Místo vykonávání: v Liberci a okolí. Kontakt: 
info@medling.cz 
Soukromá oční ordinace Beroun přijme lékařku, lékaře. 
Úvazek, finanční ohodnocení a další benefity dle domluvy. 
Kontakt: 776 737 041 
Do zavedené ordinace všeobecného praktického lékaře v Písku 
přijmu atestovaného lékaře v oboru VPL na částečný úva-
zek. Nástup možný ihned. Další dohodou na tel. 721 340 136,  
ordinace@prudkova.cz 
Soukromá kardiologická ambulance v Brandýse nad Labem 
přijme kardiologa či internistu na plný nebo zkrácený úva-
zek. Možnost domluvy konkrétních dnů. Kontakt: karolina.
krupickova@gmail.com, www.kardiologiebrandys.cz
MČ Praha 22 hledá lékaře pediatra. Nabízí zcela novou or-
dinaci v centru Uhříněvsi, rtg, chirurgie, ortopedie, laboratoř 
a další ordinace v docházkové vzdálenosti. Klientela jistá, 
přátelské prostředí rychle se rozvíjející mladé městské části. 
Kromě půlročního až ročního bezplatného nájmu je v případě 
dlouhodobé dohody možnost městského bytu a dalších výhod. 
Bližší informace při osobním setkání. Kontakt: katerina.
erbsova@praha22.cz, 271 071 867
 Jsme české rodinné akreditované nestátní zdravotnické zaří-
zení, které poskytuje primární péči na venkově i v geografic-
ky znevýhodněných oblastech. Právě teď hledáme: mladého 
praktického lékaře v předatestační přípravě do ordinace 
v jižních Čechách (oblasti Kaplice/Benešov nad Černou/Horní 
Stropnice). Umožníme vám kompletní přípravu k atestaci. 
Vhodné i pro lékaře jiných oborů (např. interna, ARO), kteří 
touží věnovat se VPL (odborný dohled a školitele zajistíme). 
Co nabízíme: ordinační hodiny nastavené dle vašich potřeb, 
maximální podporu týkající se administrativy: Jste zde, abyste 
léčili, nikoliv „papírovali“, odměnu 45 000 Kč čistého/měs. (30 
ordinačních hodin/týden – zkrácený úvazek možný), zástup 
během vaší dovolené či studijního volna, možnost placeného 
i neplaceného předatestačního volna, hrazenou účast na vybra-
ných kongresech a vzdělávacích akcích, ordinaci s kvalitními 
přístroji: CRP, INR, EKG, TK holter, samostatné ordinování 
s možností konzultace diferenciálnědiagnostické rozvahy 
s konziliáři z různých interních oborů. Účast na kazuistic-
kých seminářích s kolegy z jiných našich ordinací. Kontakt: 
MgA. Bára Lišková, bara.liskova@vseobecnylekar.cz, 
608 020 067  
Do zavedené ordinace v Příbrami přijmu dermatoložku na 
1–2 dny. Příjemné prostředí, výborné finanční ohodnocení, 
možnost estetických výkonů, časová flexibilita, auto k dispozici. 
Těšíme se na vás. Kontakt: 775 153 094, klb@centrum.cz 
Všeobecný lékař s.r.o. – české rodinné akreditované nestátní 
zdravotnické zařízení, které poskytuje primární péči na venko-
vě i v geograficky znevýhodněných oblastech, hledá do malebné 
vesničky v okrese Prostějov lékaře do ordinace praktického 
lékaře (možnost i zkráceného úvazku), vhodné i pro lékaře 
v předatestační přípravě VPL (umožníme vám kompletní 
přípravu k atestaci). Vhodné i pro lékaře jiných oborů (např. 

interna, ARO), odborný dohled a školitele zajistíme. Co nabízí-
me: ordinační hodiny nastavené dle vašich potřeb, maximální 
podporu týkající se administrativy, odměnu: 60 000 Kč čistého/
měs. (30 ordinačních hodin/týden), 5 týdnů dovolené, zástup 
během vaší dovolené či studijního volna, hrazenou účast na vy-
braných kongresech a vzdělávacích akcích, ordinaci s kvalitními 
přístroji: CRP, INR, EKG, TK holter, samostatné ordinování 
s možností konzultace diferenciálnědiagnostické rozvahy s kon-
ziliáři z různých interních oborů. Účast na kazuistických semi-
nářích s kolegy z jiných našich ordinací. Kontakt: MgA. Bára 
Lišková, bara.liskova@vseobecnylekar.cz, 608 020 067 
Nabízím uvolněné pracovní místo pediatra ve ZS v Lednici. 
Předchozí kolegyně ukončila činnost 31.10.2018. Soukromá 
praxe čítala 500 dětí. Potenciál růstu. Nástup možný kdykoliv. 
Nájem 5000 Kč měsíčně. Kontakt: lubosoliva@seznam.
cz, 731 581 813 
Do ordinace VPL přijmu lékaře/lékařku, Praha 4. Nástup na 
MD. Pracovní doba, finanční ohodnocení dle dohody, nástup 
možný od 7/2019. Pouze dlouhodobější spolupráce. Akreditaci 
mám. Více info tel. 602 237 901 
Hledáme lékaře/lékařku (PL nebo internista i před ates-
tací) na plný nebo částečný úvazek. Atraktivní finanční 
podmínky. Praha 5 (Barrandov nebo Luka). Kontakt: 
info@genecare.cz, 602 650 312 
Hledám lékařku/lékaře odbornost 201, na 0,5 až celý úvazek. 
Výhledově prodej s. r. o. za výhodných podmínek. Kontakt: 
Rehabp4@gmail.com 
Všeobecný lékař s.r.o. hledá do svého týmu kolegu na ná-
vštěvy v domově seniorů v okolí Ostravy a Frýdku-Místku. 
Odměna 950 Kč čistého na hodinu na DPP, práci v rozsahu 
3–8 hod. týdně. Kontakt: Žaneta Klaclová, provozni.ds@
vseobecnylekar.cz 
Oční ordinace v  centru Prahy hledá atestovaného léka-
ře/ku na částečný i  celý úvazek podle dohody. Kontakt:  
777 321 623. Možný i prodej praxe. 
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé ve Vyškově 
(forma s. r. o.) hledáme lékaře/lékařku na zkrácený úvazek 
dle dohody (3–4 dny v týdnu), s možností sjednání závazku 
k prodeji ordinace nejpozději v roce 2023. Nástup možný ihned. 
Kontakt: 604 102 162 
Příležitost externí spolupráce pro psychiatry v gerontopsych. 
– konzultační návštěvy alzheimercenter, d. seniorů. Frek. 1× 
nebo 2×/měs. Region Praha, stř. Čechy. Možnost kombinovat 
s klinickými studiemi. Velmi pěkný přivýdělek. Kontakt: info.
hr@clintrial.cz 
Přijmu ihned zdravotní sestru do ordinace praktického lékaře 
pro dospělé v Otrokovicích. Úvazek 1,0, jedna směna, volné 
víkendy. Kontakt: 604 347 343 
Hledáme psychiatra do týmu pro soukromou ambulanci v Pra-
ze 9-Letňany na 1–2 dny v týdnu. Atestace výhodou. Životopis 
zašlete k rukám vedoucí lékařky MUDr. Miry Babiakové na 
heliocdz@seznam.cz, www.heliocentrum.cz 
Hledám kolegu internistu/kardiologa do dobře vybavené 
interní ordinace v Brandýse nad Labem, 15 min. od Prahy. UZ 
kardio/abdominální/cévní sonda, TK + EKG holter. Úvazek 
0,1–1,0; odměna dle výkonu. Kontakt: ambulance-interna@
seznam.cz, 731 564 101   
Alergolog – imunolog, Praha, celý i částečný úvazek. Proč 
odcházet za prací do SRN, když i u nás může být dobře 
zaplacená? Nabízíme zázemí rodinné firmy, možnosti 
dalšího vzdělávání a další bonusy. Kontakt: 601 505 771, 
nouza@imunologie.cz 
Alergologie – klinická imunologie – Centrum klinické imuno-
logie, Praha, akreditované pracoviště dle § 17 odst. 2 zákona  
č. 95/2004 Sb. v oboru. Přijmeme kolegyni či kolegu v pří- 
pravě k atestaci. Motivační dopis a CV prosíme na e-mail: 
nouza@imunologie.cz 
Atestovaný internista se zájmem o alergologii – imunologii. 
Centrum klinické imunologie v Praze 1 nabízí příjemné pro-
středí, nadstandardní plat, podporu studia vč. atestace. Nástup 
co nejdříve. Kontakt: 601 505 771, nouza@imunologie.cz 
Podještědská poliklinika, s. r. o., v  Liberci hledá lékaře/
lékařku do ordinace praktického lékaře pro dospě-
lé. Nabízíme práci v  týmu, příjemné prostředí a  zajíma-
vé finanční ohodnocení. Nástup možný ihned. Kontakt:  
774 437 470, info@poliklinikaliberec.cz   
Renomovaná oční klinika v Praze 9-Horních Počernicích, která 
provádí kompletní oftalmologii, veškeré oční operace a vyšet-
ření, přijme do svého týmu kolegu na pozici dětského očního 
lékaře/lékařky, dále očního lékaře/lékařku, lékaře s atestací/
bez atestace na trvalý pracovní poměr (vhodné i pro absolventy). 
Nabízíme práci v nejlépe vybavené oční klinice v ČR, nejmoder-
nější vybavení a technologie, pracovní poměr na plný úvazek, 
nadprůměrné platové ohodnocení, příspěvek na bydlení, ka-
riérní rozvoj, stravenky a další firemní benefity, nástup možný 
ihned. Kontaktní osoba: Bc. Kamila Havránková Lásková,  
724 167 149, e-mail pro zaslání životopisu: havrankova@
ocniklinikahp.cz
 Hledáme lékaře/lékařku (internista nebo PL pro dospělé, 
i před atestací) na částečný úvazek v Liberci. Nástupní plat  
600 Kč za hodinu. Kontakt: info@medling.cz    
Do akreditované ordinace praktického lékaře Praha 5 přijmu 
lékaře na zkrácený pracovní úvazek. Kontakt: 603 585 081 
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou 
ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2× 0,5 dne). 
Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermato-
venerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam.cz,  
info na tel. 603 804 496 
Přijmeme chirurga na plný i částečný úvazek do zavedené 
ambulance v Praze 3. Dobré finanční ohodnocení. Kontakt:  
736 623 797, matejckova@poliklinikapraha.cz 
Akreditovaná psychiatrická a psychosomatická klinika v Třinci 
s 15letou historií hledá do týmu psychiatra, popř. lékaře se 
zájmem o tento obor, pro práci na lůžkovém odd., případně čás-
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tečně i v ambulanci. Nabízíme práci na moderním pracovišti 
v přátelském týmu, seriózní jednání, možnost seberealizace 
a zajímavé benefity. Nástup možný ihned. Informace: cnscen-
trumtrinec@seznam.cz nebo 606 276 266 
Český oční lékař působící v Bavorsku hledá pro práci v pohra-
ničí očního lékaře. Kontakt: martingibala@seznam.cz  
nebo 608 728 759 
Město Podbořany v okrese Louny informuje o možnosti ote-
vření odborných lékařských praxí s ohledem na ukončení 
dosavadního provozu neurologické, kožní a alergologické 
ambulance. Bližší info: hajny@podborany.net, 415 237 518 
Do alergologické ambulance v Praze přijmeme lékaře/ku na 
plný nebo částečný úvazek, atestace z alergologie a klinické 
imunologie výhodou. Nabízíme nadstandardní ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, plný nebo částečný úvazek, pracovní 
doba dle dohody. V případě zájmu zasílejte své životopisy na 
e-mail info@immunia.org
Landeskrankenhaus Horn v Rakousku (nedaleko Znojma) 
přijme anesteziology s atestací a platnou zkouškou z něm-
činy. Nástupní plat od 7000 EUR (brutto, 5 služeb měsíčně). 
Kontakt: wickenhauser5@gmail.com 
Hledám lékaře/ku dermatologa pro zavedenou soukromou 
ordinaci u metra v Praze 6, na 1 den v týdnu (nebo 2× 0,5 dne). 
Nutná znalost AJ a odborná způsobilost v oboru dermatove-
nerologie. CV prosím na e-mail: pekate@seznam.cz, info 
na tel. 603 804 496 
Přijmeme neurology a ortopedy do soukromé ambulance 
v Praze. Nabízíme práci na HPP, DPP. Volné víkendy a svátky, 
nástup možný ihned, platové podmínky dle dohody. Kontakt: 
777 247 336, 777 700 821, dr.vostep@centrum.cz
Lékař/lékařka – gynekologicko-porodnické odd. Oblastní 
nemocnice Trutnov, a. s., přijme lékaře/lékařku na gynekolo-
gicko-porodnické odd. Hledáme absolventy, lékaře s kmenem 
i lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru. Nástup možný 
ihned (případně dle dohody). Možná dohoda i na zkráceném 
úvazku. Požadujeme: odbornou nebo specializovanou způsobi-
lost. Nabízíme: tarifní základní mzdu pro absolventa 33 540 Kč, 
tarifní základní mzdu pro lékaře s kmenem 40 360 Kč, tarifní 
základní mzdu pro lékaře se specializovanou způsobilostí  
49 160 Kč. Osobní příplatek v rozmezí 3000–15 000 Kč. Stabi-
lizační odměnu v rozmezí 25 000–65 000 Kč. Dále nabízíme 
zázemí ekonomicky stabilní společnosti, pracovní smlouvu 
na dobu neurčitou, podporu osobního rozvoje a vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity (výkonnostní příplatek, 5 týdnů do-
volené, výhodné závodní stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění, benefitní karta), možnost ubytování. Nemocnice 
je v krásné podhorské oblasti s širokou možností sportovního 
i kulturního vyžití. Kontakt: Gottwaldová Andrea, personální 
odd., gottwaldova.andrea@nemtru.cz, 499 866 120 
Nemocnice Na Františku, Praha 1, přijme: lékaře specialistu 
v oboru psychiatrie, úvazek 0,1–0,2. Požadavky: speciali-
zovaná způsobilost (atestace) v oboru psychiatrie. Kontakt: 
Yvona Vlčková, 222 801 370, yvona.vlckova@nnfp.cz, 
www.nnfp.cz 
Zástupce primáře Oddělení následné péče ve Vsetínské 
nemocnici, a. s., vyhlášení výběrového řízení. Minimální kva-
lifikační požadavky: •specializovaná způsobilost dle zákona  
č. 95/2004 Sb. s absolvovaným základním kmenem interním, 
chirurgickým, urologickým, neurologickým, ortopedickým, 
pediatrickým nebo kmenem všeobecné praktické lékařství 
•zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb. 
Nabízíme: *nadstandardní mzdové ohodnocení odpovídající 
významu nabízené pozice *podporu odborného i osobního 
rozvoje *možnost ubytování (1+kk až 3+kk) *zaměstnanecké 
benefity *pracovní poměr na dobu neurčitou. Více na www.
nemocnice-vs.cz. Přihlášky do výběrového řízení se zasílají 
do 31.5.2019 na adresu: Vsetínská nemocnice a. s., Ing. Martin 
Pavlica, náměstek pro personální řízení, Nemocniční 955, 
755 01 Vsetín 
Přijmeme na celý pracovní úvazek lékaře/lékařku se speci-
alizací rehabilitační a fyzikální medicína, i v předates-
tační přípravě – náklady proplatíme. Práce v Domažlicích 
a v Horšovském Týně. Výhledově služební byt. Kontakt: 
zdeneksos@seznam.cz, 602 464 980  
Psychiatrické pracoviště v Praze 4 přijme do svých řad lékaře/
lékařku v oboru dětské a dorostové psychiatrie úvazek 
0,2–1,0 a lékaře/lékařku v oboru psychiatrie úvazek 0,2. Nabí-
zíme nadstandardní finanční ohodnocení, flexibilní pracovní 
dobu, příjemné pracovní prostředí. Kontakt: hartos@ma-
madu.cz, 603 288 822 
Přijmu psychiatra a psychoterapeuta do ambulantního 
zařízení v Beskydech, Frýdek-Místek (ambulance a denní 
stacionář). Práce v ambulanci 30 hod. týdně. Plat jako v ne-
mocnici se službami. Benefity (stravenky, auto). Příjemné, 
moderní prostředí zaměřené na pacienta. Kontakt: info@
dobrapsychiatrie.cz 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
přijme lékaře na rehabilitační oddělení. Požadujeme 
atestaci v  oboru nebo absolvování základního kme-
ne. Nabízíme stabilní práci na plný úvazek, výhodné 
mzdové podmínky, podporu v  odborném růstu a  dal-
ším vzdělávání, zajímavou práci ve zkušeném týmu 
v  moderním pracovním prostředí, možnost pracovat 
v jediné církevní nemocnici s akutní péčí v ČR, balíček 
zaměstnaneckých benefitů. V  případě vašeho zájmu 
kontaktujte primáře Rehabilitačního oddělení MUDr. 
Jiřího Papouška, papousek@nmskb.cz, 257 197 331,  
605 292 939 
Přijmeme lékaře do alergologicko-imunologické ordina-
ce v Praze 8 s atestací či v předatestační přípravě z alergo-
logie-imunologie. Nástup možný ihned na plný či částečný 
úvazek. Nabízíme: 2× ročně odměny, stravenky Sodexo, 
každoroční úhradu členských poplatků ČLK. Životopisy 
zasílejte na krobova@immunia.org
 Dermatologické, estetické a laserové centrum Esthedermia 
Chrudim hledá lékaře/ku v oboru dermatologie. Jsme akre-

ditované vzdělávací pracoviště v oboru dermatovenerologie. 
Nabízíme přátelské a flexibilní prostředí, podporu vzdělávání, 
špičkové laserové vybavení, možnost pronájmu bytu v budově 
centra a 5 týdnů dovolené. Nástup možný ihned, i na zkráce-
ný úvazek, možnost i absolvent se zájmem o obor. Kontakt:  
604 219 740, kozni.chrudim@seznam.cz  
Poliklinika Prosek, a. s., Praha 9, přijme do pracovního 
poměru lékaře v oboru urologie a ortopedie. Požadujeme 
specializovanou způsobilost. Možno i kratší úvazek. Ná-
stup dle dohody. Nabízíme: možnost přidělení služebního 
bytu, výhodné mzdové podmínky, podporu vzdělávání. 
Benefity: např. příspěvek na stravování, penzijní přip., 
dovolenou, kulturu, masáže. Sick days. Kontakt: pí Pr-
chalová, personální odd., 266 010 106, prchalova.o@
poliklinikaprosek.cz  
Ortopeda a chirurga přijmeme do zavedené soukromé 
ambulance v Praze. Nabízíme práci na HPP. Práci v dyna-
micky se rozvíjející firmě. Volné víkendy a svátky, nástup 
možný ihned, platové podmínky dle dohody. Možnost velmi 
výhodného bydlení. Kontakt: 777 247 336, 777 700 821,  
dr.vostep@centrum.cz 
Přijmu alergologa – klinického imunologa i v penzijním 
věku do ambulancí v Praze 6-Petřinách. Solidní spolupráce 
– nadstandardní plat. Zaškolení na PC a v systému práce, 
možné i ubytování. Kontakt: 602 275 113, rakosnik@uvn.cz
Rehabilitační klinika Malvazinky v Praze přijme praktického 
lékaře pro dospělé a lékaře PLS na plný úvazek. Více in-
formací naleznete na: https://www.klinika-malvazinky.
cz/pozice/prakticky-lekar-pro-dospele-a-lekar-pls/. 
Své CV prosím zasílejte na e-mail: personalni.rkm@me-
diterra.cz, tel. 251 116 653 

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Lékařka – atestovaný pediatr, spec. způsobilost PLDD 
hledá zaměstnání v Praze na částečný až plný úvazek. 
Kontakt: 606 554 786 
Všeobecná praktická lékařka, atestace v r. 2009, hledá 
zaměstnání v ambulanci VPL v Brně na částečný až plný 
úvazek, event. pozdější odkoupení. Kontakt: 608 371 292 
Pediatr se spec. způsob., důchodce, zdravý, 67 let, 
s mnohaletou praxí v lázeňství přijme nabídku zaměst-
nání, nejraději v lázeňství v západočeském regionu, popř.  
i  jinde. Nabídky prosím na tel. 606 209 952, popř.  
josef.nebesar@seznam.cz 

ORDINACE, PRAXE 
Zajišťujeme prodeje a  koupě lékařských praxí včetně 
komplexního servisu, vyhledání kupujícího/prodávajícího, 
cenové expertizy a odborné konzultace. Celá ČR. Kontakt: 
infoprolékaře.cz, 777 230 027 
Prodám levně jako FO zavedenou, malou a vybavenou 
praxi VPL v soukromém vlastnictví v rekreační oblasti Seč 
u Chrudimi. Odchod do důchodu. Kontakt: 734 469 216,  
dagmar.holeckova@seznam.cz 
Hledáme zástup do ordinace PL ve Slušovicích na 1–5 dnů 
v týdnu (dle vašich možností). Vhodné i pro neatestované, 
akreditaci máme. Výhledově i možnost převzetí ordinace za 
velmi výhodných podmínek. Kontakt: 603 892 369 
Prodám dobře zavedenou dermatologickou praxi ve Zno-
jmě, atraktivní místo, parkování, blízkost MHD a nádraží. 
Ordinace v osobním vlastnictví, kompletně vybavená, ope-
rační sálek, kosmetická místnost s IPL, soft lasery. Kontakt: 
eisenbrukova@seznam.cz 
Prodám výhodně ordinaci PLDD (s. r. o.) v Praze 5. Bonitní 
klientela, smlouvy se všemi ZP, moderně zařízená ordinace. 
Kontakt: 773 380 863, 55erlenstegen@gmail.com 
Koupím psychiatrickou ambulanci (s. r. o., smlouvy se zdr. 
poj.), lze i s AT. Praha, Praha-východ. Spolupráce či postup. 
převzetí možné. Nevylučuji i solidní místo u velmi silné spo-
lečnosti. SZP (Mgr.) mohu přivést. 28 let v oboru, II.A, licence, 
diplom CŽV. Kontakt: 737 574 417 
Převezmu úvazek interní ambulance v Praze. Prosím volejte 
775 679 009, jsem přímý zájemce 
Prodám levně přístroje, nástroje, nábytek do ORL ambulance 
(audiometr, tympano, OAE, mikroskop). Kontakt: 603 561 885 
Prodej parodontologie Brno. Prodám zavedenou stoma-
tologickou praxi parodontologie na pěkné adrese v Brně, 
nízký nájem vč. právně-administrativního servisu. Kontakt:  
775 679 009 
Hledám lékaře do zavedené ordinace PL pro dospělé. Proza-
tím zástup 1–3 dny v týdnu s možností pozdějšího odkoupení 
praxe. Bělá pod Bezdězem. Kontakt: 602 487 485 
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro dospělé 
vedenou formou s. r. o. ve Štramberku. Kontakt: 603 844 122 
Prodám zavedenou lékařskou praxi VPL v Hodkovicích nad 
Mohelkou, 10 min od Liberce. Smlouvy se všemi pojišťovnami. 
Volejte na 608 863 773 
Prodám zavedenou ordinaci PL v  Jihlavě, poliklinika 
Dům zdraví. Počet pacientů cca 1800. K 1.1.2020. Kontakt:  
pechlucie5@gmail.com 
Prodám zavedenou oční ordinaci v centru Liberce za velmi 
výhodných podmínek. Kontakt: 732 707 579, ocni.micha-
licka@centrum.cz 
V Praze a okolí koupím RDG praxi s nasmlouvanými UZ vý-
kony. Zájem trvá i pro event. plánovaný prodej v budoucnosti. 
Kontakt: prahauz@seznam.cz 
Za rozumných podmínek přenecháme 2–4 ordinace s lékárnou 
v centru Prahy, i s navázanou VIP klientelou. Vhodné pro 
obory: ortopedie, rehabilitace, fyzioterapie, psychiatrie. 
Možno i jiné. Možno i samostatně (2+2 ordinace + lékárna). 
Kontakt: 604 220 920 
Přenechám praxi VPL v okrese J. Hradec s rozsáhlou kliente-

lou. Současně nabízím k pronájmu či prodeji prostory ordinace 
a bytu 4+1 ve společném rodinném domě. Kontakt: 774 374 689, 
jiri.tomandl@seznam.cz 
Prodám zavedenou lékařskou praxi VPL Mělník, 30 min 
od Prahy. Krásné prostory po rekonstrukci. Volejte na  
775 679 009. Děkuji  
Prodám dobře zavedenou velkou dermatologickou praxi  
(23 tis. karet) mezi Olomoucí a Šumperkem z důvodu od-
chodu do důchodu. Možná výpomoc 2–3 dny v týdnu. Levně. 
Kontakt: 603 527 754 
Pronajmu slunnou ordinaci s výhledem do zeleně v Lékařském 
domě Teta, Praha 8, Zenklova 39. Celkem 54 m2 (2 místnosti, 
2× WC, čekárna). Ve 2. poschodí s výtahem. Klidná lokalita 
s možností parkování, lékárna v přízemí. Soukromý dům, 
slušné jednání, podmínky dohodou. Kontakt: milanzaste-
ra@seznam.cz, 602 321 358, 603 212 558 
Město Odry hledá praktického lékaře pro děti a dorost. 
Nabízíme: převzetí soukromé praxe PLDD, výraznou sle-
vu na nájmu ordinace, přidělení bytu, příspěvek od města. 
Bližší informace: Ing. Šmaus, 556 778 170, martin.smaus@
nemocniceodry.cz 
Koupím ortopedickou ambulanci (živnost či s. r. o.) v Libe-
reckém kraji a okolí. Kontakt: 721 287 198 
Prodám zavedenou, středně velkou praxi VPL v Brně. Praxe 
vedena jako s. r. o., umístěna na sídlišti, výrazný potenciál 
růstu. Smlouvy se ZP zajištěny. Důvodem prodeje je plánovaný 
odchod do důchodu. Více info na vpl.brno@seznam.cz 
Přenechám lukrativní, velmi dobře zavedenou praxi PL ve 
Starém Městě u Uherského Hradiště. Kontakt: 608 799 954, 
doktor.stm@post.cz 
Prodám velmi dobře zavedenou praxi VPL, včetně závodní 
péče, v centru Brna. Smlouvy s pojišťovnami, ordinace vedena 
jako s. r. o. Informace na praktickylekarbrno@seznam.cz 
Prodám/přenechám zavedenou neurologickou praxi, Libe-
rec. Kontakt: 722 442 118 
Prodám zavedenou ordinaci gynekologie a  porodnic-
tví a sexuologie v Praze 4, možno i samostatně. Kontakt:  
gynporP4@volny.cz
Prodám ordinaci PL v Lužicích u Hodonína. Nabídky pro-
sím zasílejte na e-mail: rudolfa.pernicova@seznam.cz 
Prodám zavedenou praxi PL pro dospělé v Ostravě, doku-
mentace v elektronické podobě, lékař i sestra v síti. Vyba-
vení: EKG, TK holter, multifunkční analyzátor. Kontakt: 
vplov@seznam.cz 
Prodám zavedenou psychiatrickou ambulanci v Par-
dubicích, s. r. o., případně zaměstnám lékaře s možností 
pozdějšího převzetí praxe. V případě zájmu, prosím, volejte 
739 681 648
Prodám ordinaci dětské neurologie v Ústeckém kraji 
(z Prahy 1 hod. jízda autem). Kontakt: 777 213 697 
Přenechám anesteziologickou praxi. Smlouva s VZP, 211, 
201, 207. Praha 4. Kontakt: 606 417 146 

Prodám zavedenou praxi v oboru gynekologie a porod-
nictví, právní forma s. r. o., Praha-Vršovice. Kontakt:  
606 454 489 odpoledne mimo čtvrtky
Nabízím k prodeji zavedenou psychiatrickou praxi v Bo-
skovicích. Bližší dotazy na tel. 724 125 615. Osobní jednání
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře ve Slu-
šovicích, vedená formou s. r. o., 1200 pacientů. Ordinace 
je v menším zdravotnickém středisku, možnost zástupu. 
Do začátku se vším rádi poradíme, pomůžeme. Kontakt:  
603 892 369, ordinace@ordinaceslusovice.cz 
Prodám chirurgickou praxi, Poliklinika Jablonec n. Nisou. 
Kontakt 728 530 499, chirsandera@seznam.cz   
Nabízím pravidelný zástup v ORL nebo foniatrické ambu-
lanci s perspektivou budoucího převzetí. V Praze či Stře-
dočeském kraji. Kontakt: ordinaceinfo@centrum.cz 
Přenechám zavedenou gynekologickou ordinaci v Čes-
kých Velenicích, nové pěkné prostory, podpora města i po-
jišťoven, t. č. 0,2 úvazek. Odkup vybavení dohodou. Kontakt:  
723 511 930 (nejprve prosím SMS) 
Prodám nebo zaměstnám pediatra do dobře zavedené 
ordinace v Brně z důvodu stěhování. Info po 18.00 na  
731 789 678  
Prodám zavedenou dermatovenerologickou praxi 
a studio estetické dermatologie v Praze 4. Prodej možný 
i jednotlivě. Kontakt: 777 177 021 
Prodám zavedenou gynekologickou ordinaci s. r. o. v Čes-
kých Budějovicích, velmi lukrativní místo i klientela. Kon-
takt: 739 036 104 
Prodám praxi praktického lékaře v Liberci. Kontakt: 
607 062 599 
Přenechám zavedenou chirurgickou ambulanci v Klášter-
ci n. Ohří (okr. Chomutov), spád cca 20 000 lidí – jediná 
ambulance. Kontakt: 608 113 809 
Přenechám „vesnickou“ ordinaci PL 1 km od HK. Vedená 
jako s. r. o., 500/700 pacientů + PLP. Výhodou 2 IČP – mož-
nost rozšíření praxe. Požaduji roční obrat. Volná ihned nebo 
dohodou. Smlouvy se všemi ZP. Obecní nájem. Kontakt:  
499 499 499, prodamordinaci@email.cz 
Prodám zařízenou ortop. ambulanci v Hostinném (okres 
Trutnov), úvazek 0,2, smlouva se všemi ZP, cena dohodou. 
Kontakt: 607 888 187 
Koupím psychiatrickou ambulanci i s AT; Praha, SČ kraj 
(s. r. o., převod právně via ČLK). Možnost dalších forem 
ambul. spolupráce (odbor. zástupce, školitel, konziliář), 
2 st. A, 28L v  nonstop praxi hl. nemocniční. Kontakt:  
praxe.psychiatrie@email.cz 
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé 
v Dačicích. Bližší info po kontaktu na 66praktik@
seznam.cz 
Prodám praxi praktického lékaře pro dospělé v Jem-
nici. Výrazná podpora obce při převzetí praxe. Bližší po 
kontaktu na 66praktik@seznam.cz 

Nemocnice TGM Hodonín, p.o., 
hledá:

Lékaře/lékařku 
pro interní, gynekologické 

a dětské oddělení
Požadujeme:
   VŠ lék. směru, zákl. kmen či specializaci 

v oboru, interní oddělení – i absolvent
   občanskou bezúhonnost, zdravotní  

způsobilost

Nabízíme:
   výhodné platové podmínky, náborový 

příspěvek
   možnost získání ubytování
   zaměstnanecké výhody – příspěvek na 

stravu a penz. pojištění, další vzdělávání, 
dětská skupina a jiné

Bližší informace a osobní schůzka:
MUDr. Věra Dostálová, náměstkyně  
pro zdravotní péči, tel.: +420 724 625 869
vera.dostalova@nemho.cz
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Poptávám RDG praxi se smlouvami pro UZ výkony v Praze 
a Středočeském kraji s možností dojíždění z Prahy. Kontakt: 
sonopraha@email.cz 
Nabízíme prostory k provozování imunologické/aler-
gologické ordinace nebo ordinace internisty v centru 
Liberce. Výše měsíčního nájmu: 1 Kč. Kompletně za-
řízené včetně PC s  programem PC Doktor. Kontakt:  
info@medling.cz 
Prodám fungující ordinaci rehabilitačního lékaře v 1. vše-
obecné poliklinice Kladno se zázemím fyzioterapie v hlavní 
budově. Kontakt: 777 628 361 
Koupím zavedenou praxi VPL v Praze, jsem lékařka. Předem 
vám děkuji za vaše nabídky. Kontakt: 775 679 009 
Nabízím k prodeji bonitní ortopedickou ambulanci v Opa-
vě. Kontakt: 734 763 336 
Prodám zavedenou ordinaci VPL (s. r. o.) v Přerově. Infor-
mace na tel. 734 763 336 
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. 
Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. 
AD Medica, 734 763 336, 775 679 982 
Prodám úvazek pro odbornosti 501 a 502 v Brně. Více infor-
mací na prodejuvazku@seznam.cz 
Přenechám zavedenou praxi praktického lékaře pro do-
spělé v Pardubicích. Kontakt: 777 331 056 
Nabízím zástup v ordinaci VPL v Brně a okolí s možností 
odkoupení ordinace VPL v horizontu 1–4 let. Jsem ates-
tovaná lékařka. Kontakt: plbrno@email.cz, 732 236 916 
V centru Prahy přenechám 2 ordinace a sesternu po kom-
pletní rekonstrukci, registrované pro obor psychiatrie (změ-
na užívání na jiný obor je možná). Vhodné pro provozování 
VIP praxe. Psychiatrovi přenechám i zahraniční klientelu. 
Kontakt: 604 220 920 
Za solidních podmínek přenechám zavedenou a komplet-
ně vybavenou praxi pro VIP klientelu v centru Prahy (2 
vyšetřovny, malá tělocvična, recepce, sprchy, hydrokolo-
noterapie). Ideální pro obory ortopedie, fyzioterapie, 
rehabilitace. Kontakt: 604 220 920 
Za rozumných podmínek přenecháme provozování lékárny 
a navázaných ordinací v centru Prahy. Vhodné pro psychi-
atrii, ortopedii, fyzioterapii (rozšíření možné). Vhodné 
pro záj. se zavedenou praxí a záměrem rozšíření aktivit do 
lékárenské oblasti. Kontakt: 604 220 920 
Prodám/přenechám zavedenou neurologickou praxi včet-
ně EMG + EP, man. medicína ve Vsetíně. Pro více informací 
prosím volejte 603 252 303 
Přenechám 25 let zavedenou neurologickou praxi v České 
Lípě, odchod do SD. Kontakt: 607 773 992 
Nabízím ordinaci PL pro dospělé v Praze 3-Žižkov. Kontakt: 
m.p.ord@seznam.cz 
Odkoupím – převezmu zavedenou gynekologickou praxi. 
Karlovy Vary a okolí. Kontakt: rock-er-ssimo@email.cz,  
739 889 226 
Praktická lékařka pro dospělé v Přerově hledá lékařku/
lékaře s atestací na 1–2 dny v týdnu. Vhodné pro lékařku na 
MD. Výhledově převzetí praxe. Kontakt: praktik.prerov@
seznam.cz
Nabízím k  prodeji zavedenou a  vybavenou ordinaci na 
venkově u Brna (Dolní Loučky, Žďárec) s velkým potenciá-
lem růstu. Smlouvy se ZP 111, 211, 207, 205 a 201. Kontakt:  
603 726 965, hlavacova.ja@seznam.cz 
Levně prodám (přenechám) ordinaci PL pro dospělé v obci 
Kácov (Stč. kraj, Posázaví, 30 min. po D1 z Prahy), registrová-
no 1260 pac. + závodní péče (pivovar, golf a další). Kontakt: 
732 560 647, krivsky@gmail.com. Pro zájemce možný 
prodej bytu 4+1 
Přenechám za výhodných podmínek dobře zavedenou ordi-
naci PLDD ve Strakonicích. Kontakt: 604 353 815 
Hledám alergologa, který by převzal mou ordinaci v Ha-
vlíčkově Brodě. Prosperující praxe s 25letou tradicí, s vel-
kou klientelou, provozovaná jako s. r. o., smlouvy se všemi 
pojišťovnami. Možný úvazek na zkoušku či dlouhodobě. 
Kontakt: 604 306 393 
Prodám výhodně dobře zavedenou praxi praktického 
lékaře pro děti a dorost v Praze 3. Kontakt: 606 831 171 
Výhledově hodlám předat ordinaci PL pro děti a do-
rost (s. r. o.) v Praze 2. Kontakty prosím formou SMS 
na 731 589 918 
Nabízíme možnost spolupráce a případného odprodeje 
zavedeného pracoviště pro ultrazvuková/sonografická 
vyšetření vedeného formou s. r. o. v centru Brna, smlouvy 
se všemi ZP. Kontakt: p. Mechlová, 733 679 573 
Přenechám anesteziologickou praxi v Praze 4. Smluv- 
ní vztah s  VZP, OZP, VOZP, ZPMVCR. Kontakt: 
606 417 146 
Prodám zavedenou praxi fyzioterapie v Ústeckém kra-
ji. V  případě zájmu mne neváhejte kontaktovat na tel.  
775 679 009 
Prodám ordinaci PL v Děčíně. 1400 pacientů, šikovná sestra. 
Nástup 1/2020. Kontakt: 604 160 115 
Prodám zavedenou s. r. o. praxi PL pro dospělé s 1550 pa-
cienty v malebném městečku v podhůří Beskyd. Kontakt: 
603 844 122 
Prodám kombinovanou praxi VPL/interna/kardio na 
okraji Prahy s akreditací. Případně přijmu společníka 
nebo kolegu na úvazek 0,2–1,0. Kontakt: mudr1@post.cz  
(mudrjedna) 
Během 1–3 let chci ukončit praxi PL pro dospělé v Na-
pajedlích. Kontakt pro zájemce o převzetí praxe: ykroh@
centrum.cz 
Zavedená urologická ordinace v Ostravě hledá lékaře na 
plný nebo částečný úvazek. Nabízíme celou řadu benefitů, 

včetně podílu na zisku. Bližší informace na urologie.sro@
seznam.cz 
Prodám s. r. o. na Vysočině, 2 odbornosti: 205 – pneumologie 
a ftizeologie a 014 – l. zubní lékařství. Upřesňující informace 
na tel. 777 827 331, 777 084 017

ZÁSTUP
Do ordinace PL pro dospělé v Praze 7 hledám kolegu na 
zástup po dobu mé nemoci (cca 2 měsíce, 2 až 4 dny v týd-
nu), dlouhodobější spolupráce je možná. Pro bližší infor-
mace volejte prosím tel. 603 814 198 nebo pište na e-mail  
iva.krizova@centrum.cz 
Do ordinace PL pro dospělé (s. r. o.) pro měsíce květen, 
červen 2019 hledáme atestovaného kolegu. Práce v progra-
mu PC Doktor nutná. V případě oboustranné spokojenosti 
lze jednat o odprodeji praxe nebo úzké formě spolupráce. 
Praha 2-Vinohrady, skvělá dostupnost MHD. Kontakt: 731 
102 483, 727 950 010 
Hledám zástup do ordinace praktického lékaře pro 
dospělé na 1–2 dny v týdnu, Praha 3, nástup od 09/2019, 
lze i dříve. Zrekonstruovaná ordinace s dobrým přístro-
jovým vybavením (EKG, TK holter, CRP, INR), zázemí 
polikliniky, dostupnost MHD (stanice Želivského), 
nadstandardní plat. podmínky, max. podpora týkající se 
administrativy, flexibilita. Kontakt: 731 411 481, avac-
lavkova@seznam.cz 
Hledáme nutně (závažná nemoc) zástup do ordinace 
praktického lékaře, ev. s výhledem na odkoupení. Plat 
dle domluvy. Poliklinika Škoda, Mladá Boleslav. Kontakt:  
739 402 038, VicenovaJana@seznam.cz 
Hledám na 1 den v  týdnu na preventivní prohlídky zá-
stup do ordinace PL. Nejlépe středa dopoledne. Kontakt:  
MUDr. Jitka Nováková, Praha 9, Generála Janouška 902, 
j.novakova@email.cz, 281 913 090  
Hledám atestovaného praktického lékaře nebo inter-
nistu na zástup do ordinace v  Opavě po dobu RD (cca  
6 měsíců), plně vybavená ordinace, elektronická kartoté-
ka, zkušená sestra, předpokládaný termín od října 2019. 
Kontakt: 731 517 109 
Hledám dlouhodobý zástup do ordinace PL v Uherském 
Hradišti. Kontakt: zastup.uh@post.cz 
Přijmu lékaře na 1–2 dny do oční ambulance v Praze 10. 
Kontakt: 606 460 562 
Praktická lékařka pro dospělé (Slavkov u Brna) hledá 
lékařku nebo lékaře jako zaměstnance do své ordinace na 2 
dny v týdnu po dobu asi 1,5 roku. Dotazy na tel. 773 630 980  
nebo mudr.kovarikova@seznam.cz
Hledám do diabetologické a interní ambulance v Lounech 
zástup na 1–2 dny v týdnu, výhledově možné převzetí praxe. 
Kontakt: diaporadna@gmail.com 
Hledám zástup za MD do ordinace PL pro dospělé od 
7–8/2019 v Doudlebách nad Orlicí. Částečný úvazek 3 dny 
v týdnu. Vítán krátkodobý či dlouhodobý úvazek dle dohody. 
Kontakt: 776 708 904 
Hledám pravidelný zástup do ordinace PLDD v Hosti-
vici u Prahy s případnou perspektivou převzetí praxe. 
Pracovní doba 5–10 hod. týdně, plat dohodou. Kontakt: 
604 527 572 
Nabízím možnost zástupu, případně práce 1–2 dny v týdnu 
v ordinaci všeobecného praktického lékaře v Brně. Vše 
potřebné k výkonu praxe mám. Kontakt: zastupbrno@
seznam.cz 
Do soukromé ordinace VPL v Plzni (neakreditované praco-
viště) hledám zástup na 1 den v týdnu dle domluvy. Kontakt: 
ordinace.plm@gmail.com 
Hledám atestovaného gynekologa (preferuji kolegyni) do 
své ambulance v Řevnicích a Berouně. Možnost zástupu 
nebo spolupartnerství, dlouhodobá spolupráce, fér jednání. 
Možnost bydlení. Kontakt: 732 144 430 

PRODEJ A KOUPĚ 
Přenecháme dobře zavedenou revmatologickou ambulanci 
v Havířově, centrum biologické léčby se smlouvami s pojiš-
ťovnami, více informací na vyžádání e-mailem rediamb@
post.cz, 607 883 179, 607 800 898. Termín i cena dohodou.
Profesionální lékařský test na CRP. POCT je používaný, 
ale plně funkční, kdo zná, ví, že cena je přes 30 tis., návod 
součástí. Kontakt: 775 683 000, Veronika.kubosova@
seznam.cz 
Prodám ordinaci praktického lékaře (s. r. o.) v Praze 15. 
Kontakt: 605 513 777 
Prodáme levně zánovní přístroj na střevní sprchu Hydromat 
(hydrokolonoterapie) a přístroj Bicom (biorezonance). 
Zaškolíme. Kontakt: 604 220 920 
Odprodám zavedenou praxi praktického lékaře, Přerov-
-město. Vedu jako OSVČ (výhodné pro nabyvatele, že si může 
odečíst v nákladech na pořízení ordinace). Výběrové řízení 
na stávající ordinaci být nemusí (ověřeno na kraji). V budově 
se nacházejí další ordinace: angiolog, gastroenterolog, další 
praktik, zubní lékař a lékárna. Horizont prodeje 1–2 roky. 
Kontakt: prlprerov@seznam.cz  
Prodám elektrokoagulační jednotku Olympus PSD-30. Cena 
5000 Kč. Kontakt: gastro@gastroenterologie-hk.cz 
Přenechám dobře zavedenou praxi PLDD v Brně. Kontakt: 
739 570 704 
Prodám holter TK ScanLight III (r. v. 2015) a  PC EKG 
FlashLight (r. v. 2014), vč. HW klíčů, instalačních CD/DVD 
pro WIN XP/Vista/7. Oboje plně funkční, servisováno.  
Nutno převést licence, případně CD pro novější WIN. Cena 
17 500 Kč/ks. Kontakt: 797 622 112  
Hledám kolegyni (kolegu) do gynekologické ambulance, 
nabízím zaměstnanecký poměr (i na část. úvazek), proná-

jem nebo i odkoupení ordinace. Královéhradecko. Kontakt: 
776 385 688 
Prodám levně UZ přístroj ALOKA SSD 3500, nová sonda 3D, 
nová lineální sonda, vag. a konvex. sonda a kardiotokograf, 
vše za 110 000 Kč. Kontakt: tomas.vanatka@email.cz, 
723 005 561 
Prodám lékařský rychlotest na CRP POCT, používaný, plně 
funkční, vč. návodu, značka i-CHROMA, cena 7800 Kč. 
Kontakt: 775 683 000  
Koupím gynekologické nástroje do ambulance. Kontakt: 
gyn.por.amb@email.cz, 607 541 692 
Prodám vyšetřovací lehátko, délka 195 cm (původní cena  
11 000 Kč). Pěkné, zachovalé, cena 4000 Kč. Kontakt:  
604 528 700, mudr.stekl@intega.cz 
Prodám levně gastroskop GIF E s odsávačkou a zdrojem 
světla. Kontakt: 604 528 700, mudr.stekl@intega.cz 
Prodám přístroj CoaguChek XS/INR z  prstu. Kontakt:  
604 528 700, mudr.stekl@intega.cz 
Prodám levně přístroj Pneuven Bevuk 4.7 LS třída Stan-
dard pro sekvenční kompresivní drenáž s návlekem na 
dolní končetiny. Kontakt: 604 528 700, mudr.stekl@
intega.cz 
Prodám levně přístroj Biomag mini pro léčbu pulzním mag-
netickým polem s 2 aplikátory. Pěkné, zachovalé. Kontakt: 
604 528 700, mudr.stekl@intega.cz 
Koupím funkční Sinuscan 201. SMS 777 324 391
Prodám CRP Quick Read z r. 2011. Cena dohodou. Kon-
takt: mudr.yvona@seznam.cz 
Prodám pojízdnou kartotéku s  nástavci, velikost  
A5, 2 šuplíky vedle sebe, nové. Nástavce možné i samo-
statně. Dále 2 pěkné instrumentační stolky. Kontakt:  
775 050 605. Ukončení práce. 
Prodám sonograf GE Logiq 500, jedna 4cm lineární sonda 
GE 739L. Sonograf je funkční, v sondě jsou však dva úzké, 
3mm pruhy (zřejmě vypadlý krystal). Včetně termotis-
kárny. Přidám datagrabber + pedál k ukládání obrázků. 
Kontakt: 245 008 716, endopraha10@seznam.cz 
Prodám zavedenou dermatologickou ordinaci v Novém 
Bydžově s rozsáhlou klientelou. Možnost bydlení nad 
ordinací. Kontakt: koznikoucka@seznam.cz 
Prodám plně funkční UZ přístroj zn. Midray DC-6, r. 2008, 
včetně 2D abd. a 2D vag. sondy + čb fototiskárna zn. Mitsu-
bishi, pravidelně servisovaný. Cena: 50 000 Kč. Při rych-
lém jednání možná sleva. Kontakt: MUDr. Kováčová Hana,  
724 134 223, gynord@post.cz 
Prodám UZ Medison X6 (Samsung) – digitální barevný 
UZ přístroj včetně intrakavitální a konvexní sondy a vi-
deoprinteru. Rok výroby 2008, výborný stav, pravidel-
ný servis platný do 12/2020. Cena 50 000 Kč. Kontakt:  
739 610 176 
Prodám bioptické kleště Kevorkian firmy Hebu Germany 
typ HB5030 Uni-oval biopsy punch with rotating shaft  
3 × 5 mm/21 cm/ 7 1/2“ nepoužité, katalog. cena 18 050 Kč.  
Cena dohodou – sleva. Kontakt: MUDr. Vlad. Mulač, Ha-
vlíčkova 1732, Beroun, tel. 734 421 222 
Prodám zařízení ordinace: sterilizátor, psací stoly, kar-
totéky, malé stolky s kovovou kostrou, prosklené skříně 
– lékárny, lehátko. Kompletní nabídka s obrázky, cena-
mi a kontaktem je k dispozici ve formátu pdf na webu  
http://ordinace-praha-10.wz.cz 
Prodám zařízení ordinace: 2 psací stoly, 2 stolky pod počí-
tač, prosklenou lékárnu, vyšetřovací lehátko, 2 kartotéky, 
skříň a přístroj EEG zn. Walter. Kontakt: 603 581 865
Hledám zájemce o převzetí soukromé revmatologic-
ké ordinace v  okrese Vsetín. Kontakt: 605 860 694,  
mudr.barvikova@seznam.cz 
Prodám přístroj CUBE-S firmy QuickSeal, 3 roky v pro-
vozu, nový tablet. Kontakt: medikamb@seznam.cz 
Prodám kartotéku bílé barvy, 322 cm šířka × 140 cm výška 
a hloubka 59 cm (lze rozdělit na 2 samostatné, stejně 
velké kartotéky). Cena 30 tisíc korun. Kontakt: jana.
matusova01@gmail.com, 724 643 181 
Jako přímý zájemce koupím byt v Praze, děkuji předem 
kolegům za nabídky. Kontakt: 775 679 009 
Prodám zavedené rehabilitační zdravotnické zařízení 
se dvěma úvazky v Ústeckém kraji. Kontakt: 775 679 009 
Odkoupím ambulanci praktického lékaře pro děti 
a dorost (PLDD) v centrální části Prahy (ideálně Pra-
ha 1, Praha 2 nebo Karlín). Rychlé jednání. Kontakt: 
605 809 745 
Prodám nepoužívané originální čínské akupunkturní sety 
a knihu Akupunktura v teorii a praxi od MUDr. Růžičky. 
Kontakt: 606 417 146 
Prodám nové redukční ventily na medicinální tlakové 
lahve O2 a N2O s rychlospojkou. Kontakt: 606 417 146
Prodám zavedenou neurologickou praxi v Ostravě. Kon-
takt: 608 100 083 
Nabízím k prodeji kojeneckou váhu SECA z dětské ordi-
nace. Cena dohodou. Kontakt: 608 204 166 
Nabízím k prodeji přenosný resuscitační přístroj SPEEDY 2,  
cena dohodou. Kontakt: 608 204 166
Prodám ultrazvukový přístroj GE System Five s echo- 
packem (PC MAC) a  kardio a  cévní sondou. Starší 
přístroj, dobře zobrazuje 2D a  CFM, ale poruchový 
CW a  PW. 15 000 Kč. K  převzetí v  Praze. Kontakt:  
potuznik@aambulance.cz 
Prodám dobře zavedenou soukromou pneumologickou 
praxi v areálu Nemocnice Ivančice v horizontu cca 3 let. 
Pak možnost zástupu. Kontakt: havlicek.TRN@seznam.cz 
Prodám gynekologickou ordinaci v  Brně. Kontakt: 
 736 242 706, vpoznickova@seznam.cz 

Prodám ordinaci PL pro dospělé (s. r. o.). Vý-
hledově, od července 2019, hledáme atestované-
ho kolegu. Práce v  programu PC Doktor nutná. 
V  přechodném období červenec–srpen–září. Se 
zájemci lze dohodnout úzkou formu spolupráce. Pra-
ha 2-Vinohrady, skvělá dostupnost MHD. Kontakt:  
727 950 010, 731 102 483 
Prodám praxi VPL pro dospělé se sídlem na zlínské 
poliklinice. Ambulance má smlouvu s pojišťovnami 205, 
111, 211, 207 a 201. Je vybavena EKG přístrojem. Bližší 
informace na tel. 608 705 995 

PRONÁJEM 
Nabízím pronájem prostor ordinace v Olomouci v blíz-
kosti středu města o  celkové ploše 50 m2. Výhledově 
i možnost prodeje. Kontakt 602 846 534, nejlépe mezi 
18.–19. hod. 
Nabízíme prostory k pronájmu pro soukromou lékařskou 
praxi. Zázemí zařízené polikliniky. Atraktivní lokalita 
Plzeň-Doubravka. V případě zájmu pište na poliklini-
ka@poliklinikadoubravka.cz nebo volejte 373 724 111 
Hledám pronájem ordinace 1× týdně v severomoravském 
kraji: Ostrava, Třinec, Opava, Bruntál, Havířov, Karviná, 
Frýdek-Místek, Nový Jičín atd. Kontakt: 724 480 995,  
faisal@seznam.cz     
Nuselská poliklinika, Táborská 325/57, Pra-
ha 4, nabízí k  pronájmu 3 ordinace (13,47 
m2, 16,28 m2 a  18,66 m2). Prostory k  dispozi-
ci od 1.7.2019. K  nahlédnutí po domluvě na tel.  
234 091 140, Lenka Pilsová/správce budovy
 Přenecháme kompletně zařízené centrum fyzioterapie 
a rehabilitační medicíny (2 vyšetřovny, malá tělocvič-
na, sprchy, recepce) v centru Prahy. I s navázanou VIP 
klientelou. Kontakt: 604 220 920 
Nabízím k pronájmu prostory ordinace, vlastní parkoviště 
před ordinací. Sedlešovice 25, Znojmo. Kontakt: kouril.
petr@centrum.cz, 774 900 397 
Nabízím pronájem ordinace v centru Českých Budějovic, 
prestižní lokalita, křižovatka MHD, možnost parkování, 
další tři lékaři a lékárna v budově. Kontakt 605 278 734 
Nabízím pronájem ordinací ve vlastní nemovitosti/
zřízení NZZ, prestižní adresa Praha 5-Barrandov, klid-
ná lokalita, net + parkování/MHD – rychlé spojení do 
centra, vhodná i př. pro fyzioterapii aj., veškeré pod- 
mínky dohodou, ústní jednání. Kontakt: 604 443 300 
(i SMS)
Pronajmu ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
začínajícímu kolegovi/ni v Praze. Kontakt: mudr.yvo-
na@seznam.cz 
V Praze pronajmeme nově zkolaudovanou ordinaci se 
sálkem pro drobné dermatologické a korektivní zákroky, 
kosmetiku apod. Ordinace v budově polikliniky s ná-
vazností dalších oborů, výborná dopravní dostupnost –  
metro A. Kontakt: 604 898 043 
Pronajmu ordinaci s čekárnou v Novém Bydžově s če-
kárnou. Možnost i bydlení v bytě nad ordinací. Kontakt: 
koznikoucka@seznam.cz 
Pronajmu ordinaci poblíž centra Českých Budějovic 
o rozměru 78 m2. Vhodné i pro 2 lékaře nebo stomatologa. 
Volná od září 2019. Kontakt: 723 063 142
 Nabízím k pronájmu 2 ambulance se zázemím v budově 
zdravotnického střediska v Karviné-Hranicích. V budově 
ordinují dětští lékaři, gynekologové, praktičtí lékaři a zub-
ní lékaři, součástí zdravotnického střediska je i lékárna. 
Kontakt: z.matusek@post.cz 
Nabízím prostor k provozování ordinace v obl. Praha-
-západ (Velké Přílepy). V budově již PL, dia, plast. chirurg. 
Velký potenciál růstu klientely. Výše měsíčního nájmu na 
domluvě. Kompletně zařízeno, včetně počítačů s progra-
mem SmartMedix. Kontakt: 721 219 833  
Nabízíme pronájem zkoulaudované ambulance PLDD 
Řevnice, součást dalších lékařských praxí – 25 let, dět-
skému lékaři. Možnost bydlení, finanční dlouhodobá 
podpora od města. Ihned. Pacienti doufají, že budou mít 
zase dětského lékaře!!! Kontakt: 603 233 873 
Pronajmu kompletně zařízenou ordinaci ve Velkých Příle-
pech (Praha-západ). Tohoto času využívaná dle ord. hodin 
jako ordinace PL. Tohoto času možnost dopo/odpo ord. 
hodin. Kontakt: MUDr. Schwarz 721 219 833 
Pronajmu ordinace ve vlastní nemovitosti, Praha 5, pres-
tižní lokalita, parkování, internet, veškeré podmínky 
dohodou, detaily ústně, vhodné prostory i např. pro fy-
zioterapii, psychology aj., spolupráce možná. Kontakt: 
604 443 300 
Pronajmu tři nové ordinace ve vile v Kostelci nad Orlicí. 
Kontakt: 736 137 846 
Pronajmu prostor pro ordinaci v Praze 9-Hloubětíně v lé-
kařském domě Havana, který se nachází hned vedle vstu-
pu do metra a tramvajové zastávky. Kontakt: 777 636 853,  
recepce@pavilonricany.cz 
Poliklinika v Praze 5 u Anděla nabízí prostory k pronájmu 
ordinace. Vzhledem k chirurgickým ambulancím vhod-
né pro interní obory (předoperační vyšetření). Kontakt:  
www.coolclinic.cz, 736 747 201  

RŮZNÉ 
Absolventi LF 1969 MU Brno, setkání po 50 letech, ohlas-
te se na e-mail plchjose@seznam.cz. Setkání se koná 
25.5.2019 od 12 hod., Žebětínský dvůr, Brno-Žebětín 
Prodám: Pavel Klener et al. Vnitřní lékařství, vydal Galén 
v roce 1999 jako 1. vydání, stran 950, v dobrém stavu, málo 
používaná. Cena dohodou. Kontakt: 737 559 153 
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Menší plachetnice; sbohem; protiklad. – B. Český spisovatel; nápor; slovensky „svě-
dek“. – C. Šikmé seříznutí; vyrábět na stavu; obvazový materiál; usušená tráva. – D. Citoslovce troubení; norek 
americký; vyznavač hinduismu; pomocný dělník (slangově). – E. Malátné; špalkový úl; čéška. – F. Hádky; 
rodový svaz; jméno Chaplinovy manželky; vnímavost. – G. Trup; slovinské jezero; naplněná; americký keř. 
– H. Církevní obřad; kousek látky na žerdi; stropní svítidlo. – I. Lyžařská větrovka; 2. díl tajenky; jméno 
Pawlowské. – J. Zůstávat trčet; aplaudovati; hrdina. – K. Obilnina; voliéra; ženské jméno; listnaté stromy. – 
L. Polovina kmitu; ovinout; v pravou chvíli; velký ořech. – M. Oddělit nožem; cikáda; krveprolití. – N. Český 
hokejista a trenér; štíhlá sladkovodní ryba; revolver; ohniště otevřené do komína. – O. Otiatr; mínění; douti; 
gymnastický cvik. – P. Slovensky „sítina“; střelecký cíl; malby. – Q. Tahle; úřední spisy; kočkovité šelmy.

SVISLE: 1. Vodní květina; temno; krychle. – 2. 1. díl tajenky. – 3. Slovensky „ocet“; lán; odezva; starořecká 
oběť po pohřbu. – 4. Pres; jméno básníka Vergilia; lis; osvítit. – 5. Karibské souostroví; sourozenec (básnicky); 
žabí zvuk; vzorec oxidu cínu. – 6. Onemocnění mazových kožních žláz; skládací cylindr; práchnivět; velký 
nelétavý vyhynulý pták. – 7. Opeřenec; drb; sokolská slavnost; bič. – 8. Hluboký ženský hlas; chamtivec; malý 
furunkl. – 9. Velká africká opice; společný bod dvou protínajících se čar; sonda do země. – 10. Paznehtník; 
tuk; vápencové území; dřívější dětská hračka. – 11. SPZ Strakonic; dílenský stůl; mužské jméno; heslo. –  
12. Zralé vaječné buňky; část Moravy; druh květenství; ráže. – 13. Bývalé španělské platidlo; asijský dělník; 
hodně; plovoucí ledovce. – 14. Britská zpěvačka a skladatelka; něco; část paže; druh květenství. – 15. 3. díl 
tajenky. – 16. Osychat na povrchu; lihoviny z rýže; Jihoslovanky.

Pomůcka: enata, helfr.

Od psychiatra nebo psychologa čeká každý přesný návod, ... (dokončení citátu, jehož autorem je Zdena 
Frýbová, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny

V  tajence křížovky v  Tempus 
medicorum 4/2019 se skrýval 
citát Stanislava Popelky: Ope-
rujeme pacienta, a  ne rent-
genový snímek. Rentgen je 
od toho, aby nás klamal.

Knihu Daniely Kolářové Jak cho-
vat muže aneb manuál pro otrlé 
z  produkce Mladé fronty (viz 

anotaci) vyhrává deset vylosova-
ných luštitelů: Jaroslav Gregor, 
Hradec Králové 3; Hana Haní-
ková, Vlčnov; Ludmila Kuřo-
vá, Pardubice; Pavel Navrátil, 
CSc., Prostějov; Jan Petrželka, 
Staré Město; Jiří Plaček, Kutná 
Hora; Anežka Sixtová, Praha 5;  
Eliška Šafratová, Vratimov; 
Jan Šudřich, Beroun; Eva Vin-
šová, CSc., Tuhaň.

Na správné řešení tajenky z čís-
la 5/2019 čekáme na adrese 
recepce@clkcr.cz do 5. červ-
na 2019.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování o ceny 
mohou být zařazeni pouze léka-
ři registrovaní v  České lékařské 
komoře.
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Jak chovat muže
aneb manuál  

pro otrlé
Daniela Kovářová

Na mužích není nic zásadně 
špatného či odsouzeníhodné-
ho. Muži nejsou lepší ani horší 
než ženy. Muži jsou prostě jiní 
(základní pravidlo aplikované 
mužologie). Známá advokát-
ka, spisovatelka a  bývalá mi-
nistryně spravedlnosti svou 
čtrnáctou knihu věnuje čes-
kým mužům a  strategii, jež 
umožní jejich úspěšný chov 
vzdělanou a tolerantní ženou. 
Text doprovází slovník apliko-
vané mužologie, překladový 
slovník mužsko-ženské a žen-
sko-mužské řeči, a  zejména 
pět desítek pravidel, která je 
třeba při chovu českého muže 
dodržovat. Každou kapitolu 
komentuje pohled z  opačné-
ho břehu – citát veřejně zná-
mého muže, například Mirka 
Topolánka, Richarda Krajča, 
Martina Stránského nebo Ra-
dima Uzla.

Prodám ultrazvukový diagnostický přístroj firmy Siemens-
-Sonoline SL-1 s břišní sondou 3,5/15 + videoprinter P-67E, 
displej monitor. Perfektní stav, málo používaný. Levně. Cena 
dohodou. Kontakt: 735 507 111 
Hledám kolegy, lékaře, kteří uvažují nad osamostatněním 
a aspoň částečně mluví rusky. Proč? Klinika v Praze, mj. 
zaměřená na ruskojazyčnou klientelu. Nejlépe obory gy-
nekologie, pediatrie, ale i jiné. Proč spolu? Ekonomicky 
výhodné, týmová spolupráce, vzájemná podpora. V týmu 
již praktický lékař pro dospělé, chirurg, stomatolog, psycho-
terapeut, masér a terapeut tradiční čínské medicíny. Stejně 
tak hledáme i investory, které by tato myšlenka zaujala. 
Kontakt na mě je 721 219 833, rodion.schwarz@gmail.
com, MUDr. Rodion Schwarz 

SLUŽBY 
Elis a Elis s. r. o. Provádíme oceňování a transformace lé-
kařských praxí na s. r. o. Kontakt: poradce@mybox.cz, 
602 437 166 
Nastavíme vám praxi tak, že se nebudete obávat kontrol 
SÚKL, hygieny protiepi, hygieny práce, bezpečnosti práce, 
požární ochrany, odboru zdravotnictví, Úřadu pro ochranu 
osobních údajů a dalších. Pojedete přesně podle legislativy! 
Volejte 775 192 462, info@admedica.cz 

SEZNÁMENÍ
Lékařka, 35, hledá seznámení, muž 35–45, Jihomoravský 
kraj. Kontakt: praktik.ordinace@seznam.cz 
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EGIS Praha, spol. s r. o., Ovocný trh 1096 / 8, 110 00 Praha 1
Tel.: + 420 227 129 111, fax: + 420 227 129 199, www.egispraha.cz, DP_01_1804

Zkrácená informace o přípravku: Delipid Plus 10 mg/10 mg tvrdé tobolky; Delipid Plus 20 mg/10 mg tvrdé tobolky
Složení: Jedna tobolka obsahuje rosuvastatinum (jako rosuvastatinum zincicum)/ezetimibum: 10 mg/10 mg; 20 mg/10 mg, Indikace: Léčba primární hypercholesterolemie jako 
substituční léčba u dospělých pacientů náležitě léčených jednotlivými léčivými látkami podávanými souběžně ve stejných dávkách jako ve fi xní dávkové kombinaci, ale ve formě 
samostatných přípravků. Dávkování: Doporučená denní dávka je jedna tobolka příslušné síly s jídlem nebo bez jídla. Bezpečnost a účinnost přípravku Delipid Plus u dětí ve věku 
do 18 let nebyly stanoveny, proto se jeho použití v této věkové skupině nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky (rosuvastatinum, ezetimibum) nebo na kterou-
koli pomocnou látku, aktivní onemocnění jater, závažná porucha funkce ledvin, myopatie, těhotenství a kojení, současné užívání cyklosporinu. Zvláštní upozornění: Všechny pacienty 
zahajující léčbu je třeba poučit, aby okamžitě hlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest svalů, citlivost nebo slabost, doporučuje se provést testy jaterních funkcí a kreatinkinázy (CK) 
a také INR (u pacientů současně užívajících warfarin); pacienti s rizikem pro vznik diabetu by měli být klinicky a biochemicky monitorováni. Interakce: Delipid Plus je kontraindikován 
u pacientů současně léčených cyklosporinem; nedoporučuje se současné užívání rosuvastatinu a inhibitorů proteáz, inhibitorů transportních proteinů, gemfi brozilu a kyseliny fusidové. 
Nežádoucí účinky: Časté nežádoucí účinky: diabetes mellitus, bolest hlavy, závratě, zácpa, nauzea, bolest břicha, fl atulance, myalgie, astenie, zvýšení ALT a/nebo AST. Výskyt nežá-
doucích účinků častější při zvyšování dávky přípravku. Doba použitelnosti: 3 roky. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte přípravek 
v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí. Balení: 10, 28, 30, 56, 60, 84, 90 tvrdých tobolek v blistru tvarovaném za studena (OPA/AL/PVC // 
Al). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko. Registrační čísla: Delipid 
Plus 10 mg/10 mg: 31/354/14-C; Delipid Plus 20 mg/10 mg: 31/355/14-C. Datum první registrace: 1.10.2014. Datum revize textu: 11.6.2018. 
Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplným Souhrnem údajů o přípravku.

Literatura: 1. SPC přípravku Delipid Plus®.

JEŠTĚ NÍŽE, JEŠTĚ LÉPE
  Fixní kombinace rosuvastatinu a ezetimibu1

  Možné titrace: 10 mg / 10 mg; 20 mg / 10 mg1

  Účinně snižuje TC, LDL-C, TG, Apo B a zvyšuje HDL-C1


