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Jako znovu zvo-
lený prezident České 
lékařské komory chci 
hned úvodem ocenit 
obětavost delegátů, 
kteří přijeli do Pra-
hy, aby zde v tropic-
kém počasí strávili 
červnovou sobotu 
v  nepříliš útulném 
prostředí sportovní 
haly na důležitém 

sjezdu naší komory. Samozřejmě děkuji v prv-
ní řadě těm, kdo mě opět zvolili do čela naší 
profesní samosprávy. Udělám vše pro to, abych 
vaši důvěru nezklamal. Zároveň však ujišťuji 
i ty ostatní, kteří si z nejrůznějších důvodů přá-
li někoho jiného, že budu prezidentem všech 
lékařů, jejichž profesní zájmy budu i nadále 
nekompromisně hájit. 

Jak jsem již řekl ve svém kandidátském 
projevu, funkci prezidenta komory si můžete 
buď odpracovat, nebo užít. Po-
kud budete pracovat, pak utr-
žíte spoustu šrámů a naděláte 
si řadu nepřátel. Občas se vám 
však podaří pro své kolegy něco 
vybojovat. I když většinou bude-
te mít pocit, že velikost úspěchu 
neodpovídá vynaloženému úsilí. 
Pokud se naopak rozhodnete, 
že si funkci prezidenta komory užijete, budete 
populární, politici vás budou mít rádi, ale vaši 
kolegové si mohou být jisti tím, že pro ně nikdy 
nic neuděláte. Já jsem nesliboval zázrak, ale 
práci. A svůj slib myslím vážně.

Stejně tak se vší vážností vnímám závazek, 
že komora si pod mým vedením udrží nezávis-
lost na ministerstvu i politických stranách. Sa-
mozřejmě to platí i pro kampaň, kterou zažijeme 
před říjnovými parlamentními volbami. Chce-
me-li krok za krokem vylepšovat profesní pod-
mínky pro výkon lékařského povolání, musíme 
pragmaticky jednat a v případě oboustranného 
zájmu i spolupracovat se všemi představiteli 
státu, regionů i zdravotních pojišťoven.

V současnosti je nepochybně společným 
zájmem nás všech definitivní zvládnutí epide-
mie nemoci covid-19, a to, pokud možno, již bez 
dalších devastujících lockdownů. Nikdo z nás 
přece nechce znovu zažívat to, čím jsme si pro-
šli v uplynulém roce. A právě proto jsem nabídl 
spolupráci a podporu v boji s epidemií ministru 
zdravotnictví Vojtěchovi, který se po svém návra-
tu vesměs řídí radami odborníků z mezioborové 
skupiny MeSES, která vzešla z okruhu Iniciativy 
Sníh, u jejíhož vzniku jsem měl tu čest být i já.

Celosvětový vědecký konsenzus, který lé-
kařská komora jako zastánce medicíny založené 
na důkazech samozřejmě respektuje, říká, že 
cesta tzv. promořování, či chcete-li „přirozené 
imunizace“, je neetická a nehumánní v situaci, 
kdy máme k dispozici tak efektivní nástroj pro 
boj s epidemií, jakým je očkování. A právě oč-
kování je jedinou schůdnou cestou, která může 
v dohledné době vrátit naše životy do normálu. 

Výmluvným průkazem jeho účinnosti je sku-
tečnost, že i nakažlivější tzv. delta varianta viru 
se dnes šíří především mezi mladými lidmi, 
kteří ještě nejsou v dostatečné míře očkovaní. 
Je třeba zdůraznit, že pokud by nebyli očkovaní 
ani starší lidé, zuřilo by v našich nemocnicích 
stále covidové peklo.

Lékařská komora podporuje očkování od 
počátku. A tak, jak jsme bojovali za právo všech 
zdravotníků nechat se prioritně očkovat, tak 
v současnosti budeme apelovat na profesní čest 
zdravotníků, aby se nechali naočkovat. Pokud 
možno všichni dříve, než politikům „rupnou 
nervy“ a uloží očkování pro zdravotníky a pra-
covníky v sociálních službách jako povinné. Za-
vlečení agresivní mutace viru mezi imunokom-
promitované, byť očkované seniory v sociálních 
zařízeních, nebo mezi pacienty do nemocnic, to 
nemůžeme riskovat.

Mezi odpírači očkování, kteří ignorují vě-
decké poznatky a šíří bludy, se vyskytují i dok-
toři, kteří nám tak „házejí klacky pod nohy“. Je 
to samozřejmě smutné, ale komora by přesto 

neměla dopustit trestání svých 
členů za odborné, byť chybné 
názory. Nechtějme žádné „hony 
na čarodějnice“. 

Jsem přesvědčen, že většina 
z těch lidí, kteří dosud z nejrůz-
nějších důvodů očkovaní nejsou, 
se nechá rozumnou argumentací 

přesvědčit. Úloha nás lékařů je v takové kampani 
nezastupitelná. Věřím, že se do vysvětlování za-
pojí zejména praktičtí lékaři, kteří mají ke svým 
pacientům nejblíže, i když chápu, že někteří 
z těch, kdo se s nadšeních chystali sami zapojit 
do očkování, se mohou cítit ukřivdění tím, že stát 
jejich odhodlání náležitě nevyužil. Důležitější než 
to, kdo a kde bude očkovat, je přece naočkovat co 
největší množství lidí dříve, než se rozjede další 
vlna epidemie. 

Na část našich spoluobčanů také mohou za-
působit finanční odměny či různé loterie. V tom 
se my Češi od ostatních národů asi nelišíme. 

Ty ostatní, kdo mají mentalitu černého pa-
sažéra a rádi by těžili z výhody tzv. kolektivní 
imunity, aniž by k jejímu vybudování přispěli 
svým vlastním dílem, ty by mohla přiměřená 
míra nátlaku přimět k tomu, aby si také oni 
„koupili svůj lístek“. Poté, co bude delší dobu oč-
kování dostupné pro každého, přijde logicky čas, 
kdy bude legitimní přestat hradit z veřejných 
prostředků testy, které nahrazují efektivnější 
a levnější očkování. Testy ze zdravotní indikace 
samozřejmě musejí zůstat bezplatné, stejně jako 
testy pro děti. Ale pokud se epidemická situa-
ce třeba kvůli dalším mutacím viru zásadním 
způsobem nezmění, pak nevidím důvod, proč 
i nadále hradit z veřejných peněz „vstupenky“ 
do hospody, na koncert nebo ke kadeřnici. Pokud 
někdo před účinným a bezpečným očkováním 
upřednostňuje opakované „šťourání v nose“, 
pak si prostě bude muset připlatit. 

Klidnou dovolenou a hezké léto vám všem 
přeje 

Milan Kubek
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XXXV. SJEZD ČLK

Milan Kubek počtvrté zvolen 
prezidentem lékařské komory
Prezidentem České lékařské komory byl už počtvrté zvolen její dosavadní šéf Milan Kubek. Ve volbě 
na sjezdu stavovské organizace v Praze porazil protikandidáta, jímž byl současný viceprezident 
Zdeněk Mrozek. Kubek získal 176 hlasů, zatímco Mrozek 108. Nikdo další nekandidoval. Delegáti 
si staronového prezidenta zvolili až ve třetím kole. Kubek vede komoru už patnáct let, od svého 
prvního zvolení v roce 2006.

Milan Kubek po svém zvolení řekl novi-
nářům, že delegáti svým hlasováním ocenili 
úspěchy dosažené v minulých letech. „Sku-
tečně se podařilo vybudovat Dům lékařů, 
podařilo se prosadit zvýšení ceny práce 
lékařů. A myslím si, že tak jako obstáli zdra-
votníci, obstála i Česká lékařská komora 
v epidemii,“ prohlásil.

Dosavadnímu prezidentovi a předsta-
venstvu komory skončil mandát už loni na 
podzim, ale vinou koronavirové epidemie 
bylo nutno volební sjezd odložit a pone-
chat všechny ve funkcích. XXXV. sjezd ČLK 
tedy proběhl až 19. června 2021, navíc ve 
zkrácené podobně z obvyklých dvou dnů 
na jeden.

Kubek: Mám komoře 
stále co nabídnout

Milan Kubek ve svém bilančním a sou-
časně předvolebním projevu řekl, že zno-
vu kandiduje proto, že ještě má komoře 
co nabídnout. Je za ním pětileté úsilí při 
vybudování Domu lékařů. Objekt v Praze 9 
je zkolaudován, zbývá ho vybavit vnitřním 
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zařízením, nastěhovat do něj komorové 
instituce, sehnat nájemce a zřídit lékařské 
muzeum. A rovněž vyřešit pronájem nebo 
prodej stávajících kanceláří a lékařského 
bytu v Praze 5.

„Mám pocit, že mám ještě komoře co 
dát, proto se ucházím o vaši důvěru,“ pro-
hlásil ve svém projevu. „Sdílíme společ-
nou vizi, vyšší cenu práce, lepší profesní 
podmínky pro všechny lékaře. Odmítám 
se smířit s porušováním zákoníku práce 
a  nedodržováním personální vyhlášky,“ 
uvedl. „Budeme trvale tlačit na zvyšování 
ceny práce a úhrad od zdravotních pojišťo-
ven. A ve spolupráci s odbory i na zvyšování 
platů a mezd. Určitě nemůže být takový 
rozdíl mezi příjmy lékařů v České republice 
a třeba v Německu.“

Kubek se odmítá smířit s neúměrnými 
a nezákonnými přesčasy, ke kterým lékaře 
nutí jejich zaměstnavatelé. „Lékaři v ne-
mocnicích nesmějí být existenčně závislí 
na přesčasech, jde o porušování zákoníku 
práce.“ 

Zmínil i  problémy, které trápí české 
zdravotnictví a jež chce komora pomáhat 
řešit. Je to nedostatek lékařů, jejich stárnutí 
a chybějící náhrada v mladé generaci nebo 
také feminizaci zdravotnictví. 

„Ženy často přerušují nebo úplně opou-
štějí kariéru kvůli mateřství, a nedostatek 
lékařů se tak ještě prohlubuje. Je třeba, 
aby nemocnice vytvářely podmínky pro 
částečné úvazky, budovaly třeba nemoc-
niční školky, případně jesle a podobně,“ 
nastínil Kubek jedno z možných řešení. Dal-
ším úkolem, který zdravotnictví a potažmo 
i komoru lékařů čeká, je podle něj nastavení 
pravidel pro eHealth a telemedicínu. Slíbil 
rovněž nadále obhajovat nezávislost lékař-
ské komory. „Udržím nezávislost komory na 
Ministerstvu zdravotnictví i na politických 
stranách,“ slíbil lékařům. 

Co prospívá a neprospívá komoře
Delegáti sjezdu diskutovali mimo jiné 

o tom, zda razantní vystupování, jaké po-
užívá prezident Kubek, komoře prospívá. 
Několik delegátů vyslovilo obavu, že zavírá 
komoře dveře k některým jednáním a izolu-
je ji. Jiní delegáti naopak ocenili, jak Kubek 
hájí jejich zájmy. 

„Máme měnit, reformovat to, co fungu-
je? Nemyslím, že je nutná tato změna. Po 
pravdě, co se ve zdravotnictví reformovalo, 
se ve velké většině zkazilo a zreformovalo 
k horšímu,“ uvedla Jana Vedralová, před-
sedkyně revizní komise komory. Fo
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„Prezident lékařské komory si nemů-
že dovolit být neviditelný a neslyšitelný, 
nesmí se bát vzít na sebe zodpovědnost 
v kritických situacích, jakou byla napří-
klad epidemie nemoci covid-19,“ prohlásil 
Milan Kubek.

Spor o počítání hlasů
Dramatická volba nového prezidenta 

trvala téměř tři hodiny. Viceprezidenta 
Mrozka na sjezdu podporovali zejména 
delegáti z jižní Moravy, zástupci Sdruže-
ní praktických lékařů a Sdružení ambu-
lantních specialistů, které loni podalo na 
prezidenta komory Kubka žalobu za jeho 
výrok, že zástupci tohoto sdružení vystu-
povali proti zvyšování ceny práce lékařů 
v seznamu zdravotních výkonů. 

V prvním kole dostal Kubek z 300 plat-
ných hlasů 178 proti 122 na straně Mrozka. 
Protože to nepředstavovalo nadpoloviční 
většinu všech 417 pozvaných delegátů (více 
než sto zvolených delegátů v tropickém po-
časí do Prahy nepřijelo), bylo třeba hlasovat 
znovu. Druhé kolo, ve kterém bylo znovu ke 
zvolení třeba získat nejméně 209 hlasů, skon-
čilo podobným poměrem 171 : 122 pro Kubka. 

Poté si museli zúčastnění delegáti od-
hlasovat, že proběhne i třetí kolo, v němž 
stačila zvolenému kandidátovi nadpolovič-
ní většina delegátů přítomných na sjezdu. 
V tu chvíli se rozpoutal spor o to, které hlasy 
budou rozhodující pro konání třetího kola, 
zda přítomných delegátů, nebo všech na 
sjezd pozvaných. Pro tento případ, který 

dosud nikdy nenastal, jsou totiž regule lé-
kařské komory nejasné. Chybí v nich upřes-
nění, jak a čí hlasy počítat. 

Paradoxně se hrálo o hlasy těch delegá-
tů, kteří na sjezd nepřijeli. Zamítnutí třetí-
ho kola by fakticky znamenalo, že by až do 
opakovaných voleb vedl lékařskou komoru 
viceprezident a shodou okolností Kubkův 
protikandidát Zdeněk Mrozek. Nové volby by 
pak musely proběhnout do tří měsíců. Auto-
ritě komory by taková provizorní situace asi 
neprospěla. Většina delegátů si toho byla vě-
doma, a tak se sjezd, byť po dlouhých a místy 

vzrušených diskusích, nakonec přesvědčivě 
přiklonil ke konání třetího kola hlasování. 
Vítězný Milan Kubek v něm dosáhl 176 hlasů, 
kdežto jeho soupeř 108.

Zvoleno nové představenstvo ČLK
Na závěr sjezdu proběhla i volba nového 
představenstva komory, které bude praco-
vat pro stavovskou organizaci po příštích 
pět let. Seznam zvolených zástupců jed-
notlivých krajů, stejně jako jejich vizitky 
uvádíme na následujících stránkách.

(red)

Inzerce
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Zápis z XXXV. sjezdu delegátů ČLK 
konaného dne 19. června 2021 v Praze
• Sjezd ČLK zvolil:
Mandátovou komisi ve složení:
MUDr. Musil, MUDr. Dobeš, MUDr. Rácz
Hlasování: 262 pro, 2 proti, 5 se zdrželo.
Návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Voleman, MUDr. Kubíček, MUDr. Knajfl
Hlasování: 260 pro, 4 proti, 2 se zdrželi
Volební komisi ve složení:
MUDr. Stehlíková, MUDr. Vedralová, MUDr. Wicherek,  
MUDr. Reissová, MUDr. Klanica
Hlasování: 221 pro, 1 proti, 5 se zdrželo
Pracovní předsednictvo ve složení:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Dernerová,  
MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová,  MUDr. Mlynářová, 
MUDr. Říhová, MUDr. Vraná, MUDr. Babinec, MUDr. Němeček,
MUDr. Brázdil, MUDr. Trávníček, MUDr. Dvorník
Hlasování: 248 pro, 1 proti, 11 se zdrželo
•  Sjezd neschválil návrh MUDr. Jojka časově nelimitovat diskusi 

s kandidáty na prezidenta ČLK.
Hlasování: 111 pro, 125 proti, 21 se zdrželo
•  Sjezd ČLK rozhodl, že bude tzv. otevřený a mohou být přítomni 

novináři i veřejnost.
Hlasování: 221 pro, 25 proti, 10 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil program jednání, včetně doplnění zprávy 

o činnosti Etické komise ČLK.
Hlasování: 245 pro, 15 proti, 15 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti prezidenta ČLK a před-

stavenstva ČLK přednesenou prezidentem MUDr. Milanem 
Kubkem, včetně informace o činnosti Právní kanceláře ČLK 
(JUDr. Jan Mach), včetně informace o činnosti oddělení vzdě-
lávání (prof. PhDr. Radek Ptáček).

Hlasování: 199 pro, 8 proti, 12 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti Vědecké rady ČLK, kterou 

přednesl předseda Vědecké rady ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek.
Hlasování: 206 pro, 1 proti, 4 se zdrželi

•  Sjezd ČLK schválil zprávu Revizní komise ČLK, předlože-
nou písemně předsedkyní Revizní komise ČLK MUDr. Janou  
Vedralovou.

Hlasování: 208 pro, 3 proti, 5 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil zprávu Čestné rady ČLK, předloženou písem-

ně předsedou Čestné rady ČLK prof. MUDr. Richardem Škábou.
Hlasování: 219 pro, 1 proti, 5 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil zprávu etické komise, předloženou písemně 

předsedkyní Etické komise ČLK MUDr. Helenou Stehlíkovou.
Hlasování: 217 pro, 2 proti, 7 se zdrželo
•  Sjezd ČLK vzal na vědomí zprávu auditora o hospodaření za rok 

2019, kterou předložil JUDr. Antonín Husák.
Hlasování: 238 pro, 4 proti, 5 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil účetní uzávěrku hospodaření ČLK za rok 2019.
Hlasování: 220 pro, 3 proti, 8 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za 

první pololetí roku 2020.
Hlasování: 229 pro, 3 proti, 13 se zdrželo
•  Sjezd ČLK vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření na  

2. pololetí roku 2020.
Hlasování: 232 pro, 2 proti, 11 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil návrh představenstva ponechat členské 

příspěvky pro rok 2021 v dosavadní výši se zachováním stáva-
jících pravidel rozdělování výnosu z členských příspěvků mezi 
centrum a OS ČLK.

Výše členských příspěvků na rok 2021 v Kč/člen:
1. soukromí + vedoucí lékaři  3500
2. zaměstnanci + ostatní lékaři 2500
3a. absolventi neplatící 0
3b. absolventi platící 1000
4. nepracující důchodci 500
5. nedohledatelní 0
6. mateřská dovolená 0
7. pozdní vstup 10 000
Hlasování: 247 pro, 8 proti, 5 se zdrželo
•  Sjezd ČLK schválil návrh rozpočtu ČLK pro rok 2021.
Hlasování: 242 pro, 6 proti, 2 se zdrželi
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•  Volba prezidenta ČLK:
První kolo volby prezidenta:
Odevzdáno 309 volebních lístků, z toho 9 lístků neplatných, 300 lístků 
platných:
178 hlasů pro MUDr. Milana Kubka
122 hlasů pro MUDr. Zdeňka Mrozka
Druhé kolo volby prezidenta:
Odevzdáno 300 volebních lístků, z toho 7 lístků neplatných, 293 lístků 
platných:
171 hlasů pro MUDr. Milana Kubka
122 hlasů pro MUDr. Zdeňka Mrozka
•  Sjezd provedl výklad stavovského předpisu č. 2 – volebního řádu tak, 

že k rozhodnutí o konání třetího kola volby stačí souhlas nadpoloviční 
většiny přítomných delegátů sjezdu.

Hlasování: 198 pro, 78 proti, 4 se zdrželi
•  Sjezd rozhodl o souhlasu s třetím kolem volby prezidenta ČLK.
Hlasování: 198 pro, 87 proti, 3 se zdrželi
Třetí kolo volby prezidenta:
Odevzdáno 292 volebních lístků, z toho 8 lístků neplatných, 284 lístků 
platných:
176 hlasů pro MUDr. Milana Kubka
108 hlasů pro MUDr. Zdeňka Mrozka
Prezidentem komory byl zvolen MUDr. Milan Kubek.
•  Sjezd zvolil mandátový způsob volby členů představenstva ČLK.
Hlasování 211 pro, 7 proti, 6 se zdrželo
Zvolení členové představenstva
Praha: dr. Pavel Lindovský (43), dr. Jan Přáda (40), dr. Pavel Kubíček (30), 
náhr. dr. Miloš Voleman (29)
Středočeský kraj: dr. Dita Mlynářová (9), náhr. dr. Miroslava  
Aszalayová (9) . O pořadí rozhodl los. Dr. Mlynářová se později man-
dátu vzdala.
Jihočeský kraj: dr. Ota Mach (7), náhr. dr. Miroslav Smažík (2)
Jihomoravský kraj: dr. Svatopluk Dobeš (29), dr. Zdeněk Monhart (23), 
náhr. dr. Ivo Procházka (8)
Karlovarský kraj: dr. Josef Trnka (7)
Královéhradecký kraj: dr. David Doležal (9), náhr. dr. Jan Vodochodský (8)
Liberecký kraj: dr. Jan Mečl (10), náhr. dr. Ivana Vraná (2)
Moravskoslezský kraj: dr. Eva Dostalíková (10), dr. Martin Sedláček (9)
Olomoucký kraj: dr. Petr Němeček (5), náhr. dr. Milan Brázdil (4)
Pardubický kraj: dr. Karel Šťastný (9), náhr. dr. Jiří Vondrák (2)
Plzeňský kraj: dr. Petr Jehlička (19)
Ústecký kraj: dr. Alena Dernerová (9), náhr. dr. Michal Zeman (7)
Kraj Vysočina: dr. Karel Dvorník (13)
Zlínský kraj: dr. Marcela Henčlová (8), náhr. dr. Tomáš Šindler (8)

Nabízíme:
zajímavou a smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti, 
nástupní hrubou mzdu zástupce primáře neurologického 
oddělení od  90 000 Kč, 
nástupní hrubou mzdu zástupce primáře pediatrického oddělení 
od  110 000 Kč,
stabilizační odměnu 200 000 Kč,
služební byt s příspěvkem na nájemné,
služební automobil i pro soukromé účely,
pracovní poměr na dobu neurčitou, plný i zkrácený úvazek,
čtvrtletní výkonnostní příplatky, 5 týdnů dovolené,  
výhodné a chutné závodní stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění ve výši až 4 000 Kč měsíčně, benefitní kartu,  
slevu 10 % v nemocniční lékárně,
maximální podporu osobního rozvoje a dalšího vzdělávání,
erudovaný, spolehlivý a přátelský pracovní tým, 
příjemné pracovní prostředí v nemocnici v podhůří Krkonoš,
život i práci v malebném městě se silným geniem loci,  
s bohatými možnostmi kulturního i sportovního vyžití.

Odborné a osobnostní předpoklady:
specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb.  
v příslušném oboru,
nadšení pro obor a jeho rozvoj v rámci nemocnice,
schopnost vedení týmu a předávání zkušeností  
mladým kolegům v přípravě,
smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost.

V případě zájmu prosím kontaktujte: 

Mgr. Eliška Mikschová, personální náměstkyně
tel. +420 499 866 119, +420 605 506 535
e-mail mikschova.eliska@nemtru.cz

www.nemtru.cz

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
přijme

ZÁSTUPCE PRIMÁŘE
neurologického oddělení
a
ZÁSTUPCE PRIMÁŘE 
pediatrického oddělení
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TEMPUS
MEDICORUM XXXV. SJEZD ČLK

Silná komora pro sebevědomé 
lékaře. To je můj program
V uplynulém volebním období se nám podařilo několik zásadních věcí:

Dům lékařů jsme zakoupili a zrekon-
struovali tak, že nám i našim následovníkům 
bude sloužit desítky let.

Prosadili jsme zvýšení ceny práce 
všech nositelů výkonů postupně o 30 pro-
cent s její pravidelnou valorizací.

Uhájili jsme pro soukromé lékaře exi-
stenční jistotu smluv s pojišťovnami na 
dobu neurčitou.

Dokázali jsme udržet autonomii ko-
mory a ubránili se politickým útokům ze 
strany ministra zdravotnictví. 

Zprovoznili jsme elektronický vzdě-
lávací portál pro lékaře.

Komora přispěla ke zvládání epidemie 
nemoci covid-19, čímž posílila svoji autoritu 

a kredit mezi lékaři i  laickou veřejností. 
Prosadili jsme možnost prioritního oč-
kování pro všechny zdravotníky a ve spo-
lupráci s  odbory odměny pro všechny 
zdravotníky za boj s covidem.

Máme tedy na co navazovat a nezačí-
náme od nuly.

Jaké jsou naše společné cíle
•  Vyšší cena práce a lepší profesní pod-

mínky pro všechny lékaře
•  Udržení a posilování naší profesní au-

tonomie
•  Kvalitní a pro všechny lékaře dostupné 

vzdělávání zajišťující udržení vysoké 
odbornosti

•  Rozvoj a  dodržování etických norem 
výkonu lékařského povolání

•  Důstojnost lékařského stavu a  její  
obrana

Komora pro lékaře
Českou lékařskou komoru si platí lékaři 

a komora je zde především pro lékaře. Ko-
mora naopak není a nesmí být podřízená Mi-
nisterstvu zdravotnictví ani žádné politické 
straně.

Právní rámec pro činnost ČLK sice sta-
noví stát zákonem, ale záleží na nás, jak dané 
možnosti využijeme.

Zní to jako samozřejmost, ale komora 
v první řadě nesmí lékaře obtěžovat a kom-
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plikovat jim výkon povolání. Nejenom volení 
funkcionáři, ale i všichni zaměstnanci si mu-
sejí uvědomovat, kdo je platí.

Lékaři musejí cítit, že komora je zášti-
tou, která jim podá pomocnou ruku v nouzi 
a ochrání je nejenom proti šikaně a pokusům 
o kriminalizaci, ale především proti úřednické 
zlovůli.

Komora musí svým členům 
zajišťovat profesionální servis 

V první řadě se spoléháme na špičkové 
služby naší právní kanceláře, a to jak v oblasti 
poradenství, tak i v podobě přímého zastou-
pení v precedentních případech.

Komora je však také pořadatelem, garan-
tem a organizátorem celoživotního vzdělá-
vání lékařů.

Lékařům zprostředkováváme ty nejdůle-
žitější informace nejenom z oblasti zdravot-
nického práva, ale také ekonomiky a organi-
zace zdravotnictví. 

Epidemie nemoci covid-19 ukázala, jak 
důležité je zajistit lékařům rovněž dostupnost 
aktuálních odborných informací. Pokusím 
se zvýšit aktivitu Vědecké rady ČLK, která 
zůstávala během epidemické krize prakticky 
neviditelnou, a zlepšit její spolupráci s od-
bornými společnostmi. Společně můžeme 
posunout celoživotní vzdělávání lékařů na 
úroveň ještě vyšší.

Informace pro lékaře i pro veřejnost
Časopis Tempus medicorum zůstane 

symbolem síly naší profesní samosprávy 
a  nejdůležitějším zdrojem informací pro 
naše členy. Bez zbytečného odkladu však musí 
naše dosavadní zastaralé webové stránky na-
hradit moderní, pokud možno responzivní 
web, který by se přizpůsoboval typu zařízení, 
z něhož budou lékaři či veřejnost na stránky 
vstupovat.

Zejména mladší kolegové patrně uvítají 
snahu více využívat sociální sítě. Pro nás kon-
zervativnější asi i nadále zůstanou zdrojem 
aktuálních informací hromadné e-maily.

Informační web www.nasezdravotnic- 
tvi.cz hodlám modernizovat a nadále rozvíjet. 
V případě nouze totiž potřebujeme mít na své 
straně dobře informovanou veřejnost.

V tomto volebním období bych se se svými 
spolupracovníky rád pokusil vytvořit elektro-
nickou aplikaci, kterou pracovně nazývám 
„mobilní komora“. Ta by měla usnadnit naši 
vzájemnou komunikaci a sloužit jako průkaz, 
kterým budou lékaři a lékařky potvrzovat své 
členství například i pro získávání různých 
výhod.

Náš společný Dům lékařů
Dům lékařů se stal příspěvkem komory 

ke sjednocování lékařského stavu ještě dříve, 
než jsme mohli zahájit jeho provoz, a já bych 
chtěl poděkovat všem dárcům, kteří v rámci 
akce „Lékaři sobě“ přispěli na jeho vybudo-
vání. Potvrdilo se, že lékařský stav si svůj dům 
opravdu zaslouží. 

Započatou práci je však nyní ještě třeba 
dokončit. Dům musíme vybavit nábytkem 
a co nejdříve se přestěhovat tak, abychom 
již od září mohli rozjet provoz vzdělávacího 
centra. Už se nemůžeme dočkat. Ve druhé 
fázi pak otevřeme lékařský klub a muzeum. 

Samozřejmě je třeba vyjednat pronájem 
volných prostor a prodej či pronájem dosa-
vadních kanceláří a bytu na Praze 5, který již 
nebudeme potřebovat.

Prosazování ekonomických zájmů
Lékaři, kteří si komoru platí, oprávněně 

očekávají, že budeme hájit jejich ekonomické 
zájmy.

Komora bude i nadále prosazovat zvyšová-
ní výdajů na zdravotnictví. V současnosti při 
respektování politické reality půjdeme zejmé-
na cestou nárůstu plateb za státní pojištěnce.

Naším cílem je změnit seznam zdravotních 
výkonů v závazný ceník, který by v návaznosti 
na úhradové vyhlášky zajišťoval všem poskyto-
vatelům zdravotních služeb, bez ohledu na zři-
zovatele či vlastnickou formu, za stejné výkony 
stejné úhrady, a to od všech pojišťoven. Budeme 
se i nadále snažit vytvářet férové ekonomické 
prostředí, ve kterém spravedlivé úhrady zajistí 
zdravotnickým zařízením peníze na mzdy, při-
měřený zisk i prostředky na investice.

Abychom mohli úspěšně prosazovat zvyšo-
vání ceny práce a úhrad od pojišťoven, potře-
bujeme co nejvíce plných mocí od soukromých 
lékařů tak, aby ČLK - o.s. byla v dohodovacích 
řízeních co možná nejsilnější. Dokud budu 
prezidentem komory já, tak nebudeme vyklízet 
pozice a budeme za zájmy lékařů tvrdě bojovat.

Jednání o platech a mzdách sice není naší 
bezprostřední povinností, ale přesto budeme 
i nadále hájit lékaře zaměstnance a spolupra-
covat s Lékařským odborovým klubem i se 
zdravotnickými odbory.

Soukromí lékaři vedle slušných příjmů po-
třebují v první řadě existenční jistotu, kterou 
jim dávají smlouvy s pojišťovnami na dobu 
neurčitou, jež jsme vybojovali hned v prvním 
roce mého prvního mandátu a které jsme zatím 
vždy ubránili. Tyto smlouvy umožňují prodej 
praxí. Naším strategickým cílem jsou však 
bezesmluvní vztahy s pojišťovnami, kdy by 
měl pacient skutečně svobodnou volbu lékaře, 

kterému by jeho pojišťovna musela péči zapla-
tit, a to buď plně, nebo částečně s doplatkem 
pacienta.

Komora nemůže tolerovat 
porušování zákonů ve zdravotnictví

Porušování zákoníku práce se v  našich 
nemocnicích stalo mlčky tolerovanou samo-
zřejmostí, ale my se to musíme snažit změnit. 
Přepracovaní zdravotníci častěji chybují. A lé-
kaři přece nemohou být existenčně závislí na 
přesčasové práci.

Dalším nešvarem je nedodržování podmí-
nek stanovených personální vyhláškou. Komora 
se bude i nadále snažit získat právo kontrolo-
vat personální vybavení všech poskytovatelů 
lékařských služeb a právo ukládat nápravná 
opatření všem poskytovatelům, tedy i práv-
nickým osobám. 

Problém nelegální práce cizinců bez apro-
bačních zkoušek zamaskovala epidemická krize, 
ale porušování zákonů nemůžeme tolerovat, 
a to ani když je spoluorganizuje Ministerstvo 
zdravotnictví. Zdá se, že v nejbližších letech se 
bez práce cizinců naše zdravotnictví neobejde. 
S novým ministrem a vládou bych se rád po-
kusil vyjednat státní, komorou kontrolovaný 
program náboru lékařů v zahraničí, který by 
jim garantoval férové podmínky pro zvládnutí 
jazyka a přípravu na odborné aprobační zkouš-
ky. Pokud nám mají cizinci pomáhat, nesmíme 
je považovat za pouhou lacinou pracovní sílu.

Vzdělávání lékařů  
je a bude naší prioritou

Systém celoživotního vzdělávání, jehož pra-
vidla stanoví a kontroluje komora, funguje, ale 
vždy je co zlepšovat. Impulzem pro rozvoj a roz-
šiřování nabídky vzdělávacích akcí by mělo být 
vzdělávací centrum v Domě lékařů. Zároveň se 
budeme snažit podporovat konání regionálních 
akcí, zejména těch, které pořádají naše okresní 
sdružení.

Protiepidemická opatření, jež omezovala 
pořádání přednášek i seminářů, nám na dru-
hou stranu dala impulzy pro rozvoj distančních 
vzdělávacích forem. Nakoupili jsme techniku 
a naučili se vytvářet profesionální webináře. 
Tyto zkušenosti budeme dále rozvíjet a rozši-
řovat nabídku vzdělávacích akcí dostupných 
lékařům z pohodlí jejich ordinace či domova.

Specializační vzdělávání, kde stát vymezil 
komoře poměrně úzký prostor, představuje 
naproti tomu obrovský problém. Kompromisy 
mezi lékařskými fakultami, odbornými spo-
lečnostmi, komorou, ministerstvem a velkými 
zaměstnavateli se hledají jen obtížně a s vý-
sledkem, s tím není spokojený nikdo. Složitý, 
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ekonomicky a časově náročný systém, který si 
troufám označit v některých případech až za 
nepřátelský, poškozuje naše mladé lékaře. Ale 
obávám se, že bez aktivity nějakého osvíceného 
ministra zdravotnictví, který bude mít odvahu 
vzdělávání zreformovat ku prospěchu mladých 
lékařů, se nikam nepohneme. Samotná komora 
potřebnou sílu nemá.

Sekce mladých lékařů ČLK, jejíž vznik jsem 
inicioval, funguje a já jsem rád, že se její zástupci 
začínají prosazovat na okresních shromáždě-
ních a že se objevují již i mezi delegáty sjezdu. 
Právě oni jsou budoucností naší komory. 

Autonomie lékařů a lékařského 
stavu – za to stojí bojovat

Cílem komory je změnit pravidla úhrad 
zdravotní péče tak, aby její spotřeba byla po-
jišťovnami regulována na straně jejich klien-
tů – našich pacientů. Protestujeme a i nadále 
budeme protestovat proti praktikám, kdy jsou 
lékaři zneužíváni k tomu, aby na vlastní zod-
povědnost omezovali zákonem garantované 
nároky pacientů. Lékař má léčit co nejlépe 
a nemůže zodpovídat za ekonomickou bilanci 
zdravotních pojišťoven. 

Přirozeným cílem naší samosprávy je posi-
lování prvků profesní samoregulace. Mám na 
mysli například primářské licence nebo licence 
pro soudní znalce, jejichž prostřednictvím ko-
mora osvědčuje odbornou kompetenci svých 
členů.

Zbytečná administrativa obtěžuje lékaře 
a okrádá nás o čas, jež bychom jinak mohli věno-
vat svým pacientům. Problematickou však bývá 
i elektronizace, která nám často místo ulehčení 
práci komplikuje a prodražuje. 

Obezřetní musíme být i k tzv. klinickým do-

poručeným postupům, jež prosazuje minister-
stvo. Tyto postupy nikdy nemohou mít povahu 
závazných právních norem a už vůbec nemohou 
sloužit laikům k tomu, aby podle nich „kontro-
lovali práci lékařů“. Pro nás jsou přijatelné jen 
jako doporučení, od kterých má ošetřující lékař 
právo se odchýlit, pokud je schopen svůj odlišný 
postup odborně odůvodnit. Na druhou stranu 
zdravotní pojišťovny musejí mít povinnost péči 
poskytovanou dle klinického doporučeného 
postupu plně hradit jako péči lege artis. 

Komora silná a nezávislá
Prvořadým úkolem prezidenta a předsta-

venstva komory je udržet její autonomii a nezá-
vislost. Tedy ubránit ji proti stále se opakujícím 
útokům ze strany politiků, kteří si nepřejí ko-
moru silnou a funkční, ale slabou a poslušnou. 

Musíme se naopak snažit využívat všech 
příležitostí k tomu, abychom získávali další 
kompetence, aby ČLK mohla plnit to, co od ní 
společnost očekává.

Profesní dohled
Komora je garantem kvality a strážcem 

etiky výkonu lékařského povolání. Prostřed-
nictvím své komory realizují lékaři samoočist-
nou schopnost lékařského stavu. Je to práce 
nevděčná, ale důležitá. Komora musí tvrdě 
trestat podvodníky a šarlatány, ale na druhou 
stranu by měla vychovávat slušné lékaře, kteří 
udělali odbornou chybu. Když toto dokážeme, 
poroste autorita komory mezi lékaři a laickou 
veřejností.

Nové či staronové výzvy
V následujících letech budeme muset řešit 

mimo jiné i tyto problémy:

•  Nedostatek lékařů a jejich stárnutí.
•  Zaměstnávání cizinců.
•  Feminizace – dvě třetiny mladých lékařů jsou 

lékařky, které potřebují příznivější podmínky 
k tomu, aby mohly sladit svoji profesní kariéru 
s rodinným životem.

•  Task shifting, tedy přenos kompetencí z lékařů 
na jiné zdravotníky. Tady musíme být obe-
zřetní. Komora nebude podporovat změny, 
jejichž primárním motivem je snaha ušetřit 
peníze. Přesun kompetencí musí provázet 
přesun odpovědnosti a není ostudou přiznat, 
že lékaři musejí svoji práci bránit.

•  Telemedicína – jak ukázala epidemie, může 
to být užitečný pomocník, ale osobní kontakt 
lékaře s pacientem nenahradí.

•  eHealth – elektronizace by nám měla šetřit 
práci, čas a peníze. V současnosti tomu bo-
hužel často bývá naopak.

Prezident všech lékařů
Komora hájí profesní zájmy všech lékařů, 

proto…
•  Budu zdůrazňovat to, co je nám společné.
•  Budu spolupracovat s každým, kdo o to má 

zájem.
•  Udržím nezávislost komory na politických 

stranách a budu pragmaticky jednat s před-
staviteli státu, regionů, zdravotních pojiš-
ťoven atd.

•  Budu se snažit vyvažovat zájmy lékařských 
skupin.

… ale
•  Existence dalších lékařských organizací, které 

se často vymezují vůči komoře, je realitou.
•  Politici si nepřejí komoru silnou, ale posluš-

nou a lékařský stav ne sebevědomý, ale roz-
hádaný.

Funkci prezidenta ČLK si můžete 
buď odpracovat, nebo užít 

Pokud se rozhodnete pracovat, pak utrží-
te řadu šrámů a naděláte si spoustu nepřátel. 
Občas se vám však podaří přece jenom něco 
pro lékaře vybojovat, i když budete mít větši-
nou pocit, že to, čeho jste dosáhli, neodpovídá 
obrovskému úsilí, které jste museli vynaložit. 
Pokud se naopak rozhodnete si funkci užít, pak 
nikomu nebudete překážet, budete populární, 
politici vás budou chválit, ale lékaři, ti budou mít 
jistotu, že pro ně nikdy nic neuděláte. Taková 
cesta není pro mě. A jiný už nebudu. Slibuji, 
že vždy budu prezident všech lékařů, ale 
nikdy se nestanu loutkou politiků a lobbi-
stických skupin.

Vážené kolegyně a kolegové, neslibuji zá-
zraky, nabízím práci. A děkuji za vaši podporu.

Milan Kubek

Dnes je to třicet let.
Tak dlouho si spolu 
povídáme o rodině, 

o podnikání, o lepším 
bydlení, o novém voze, 

o cestování… 

O tom, co vám dělá radost 
i o tom, co vám nedá spát. 
Zkrátka o životě, jaký je. 

Vážíme si toho. 
Vaše přízeň a důvěra jsou pro 
nás tím nejkrásnějším dárkem.
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Nové představenstvo ČLK
Delegáti XXXV. sjezdu ČLK v Praze zvolili prezidenta ČLK a nové představenstvo na další pětileté období. 
Viceprezident ČLK se volí v mezidobí, jeho současný mandát skončí v roce 2023. Přinášíme vizitky členů 
a rovněž řadu zajímavých podnětů pro práci představenstva.

Prezident ČLK
MUDr. Milan Kubek
Datum narození: 13. 2. 1968, Praha
Vzdělání: 1. LF UK Praha (1992)
Zaměstnání: sekundární lékař na in-
terním oddělení nemocnice Vysočany 
(od 1992), posléze samostatný ordinář 
pro angiologii tamtéž (do 2004)
soukromá interně-angiologická praxe 
(od 2004) 
Delegát: OS ČLK Praha 9
Funkce v ČLK: předseda OS ČLK Pra-
ha 9 (1996–2004)
prezident ČLK (zvolen 2006, 2010, 
2015, 2021)
Další funkce: předseda LOK-SČL 

(1999–2006), viceprezident FEMS – Evropské federace lékařů zaměstnan-
ců (2004–2008), viceprezident CMPE – Stálého výboru evropských lékařů 
(2009–2015), organizace se sídlem v Bruselu, jejímž hlavním úkolem je podpora 
kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů dvou 
milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské unie

Moje vize práce v představenstvu je podrobně popsána v samostatném 
článku „Silná komora pro sebevědomé lékaře“ (TM 7–8/2021).

Viceprezident ČLK 
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
Datum narození: 9. 8. 1964, Prostějov
Vzdělání: LF UP Olomouc (1989)
doktorandské studium (2007)
Zaměstnání: Klinika anesteziologie  
a resuscitace FN Olomouc (od 1989), 
výuka na LF UP Olomouc (od 1996)
Delegát: OS ČLK Olomouc
Funkce v ČLK: člen představenstva 
OS ČLK (1996–2001, 2003–2013), člen 
představenstva ČLK (1997–2006), 
člen licenční komise ČLK (od 2002), 
předseda VR ČLK (od 2009), vicepre-
zident ČLK (zvolen 2008, 2013, 2018)

Určitě bych chtěl pokračovat ve vedení Vědecké rady ČLK. Její práce 
sice není tak vidět a nemá zpravidla okamžité dopady na práci lékařů 
jako rozhodování jiných orgánů komory, nicméně poskytuje důležitá 
komplexní odborná stanoviska napříč medicínskými obory. 
Chci se věnovat intenzivnější spolupráci s regiony. Aby se zvýšil zájem 
lékařů o komoru, musíme lépe znát problematiku jednotlivých oblastí. 
Chci také podnítit lepší spolupráci a častější setkávání předsedů okresních 
sdružení v  rámci kraje. Důležitost této spolupráce ukázala katastrofa 
způsobená tornádem na jižní Moravě, kdy předsedové jednotlivých 
okresních sdružení intenzivně pomáhali sousedním zasaženým oblastem 
a vzájemně dokázali koordinovat pomoc nejpostiženějším lékařům.          
Další oblastí, které se chci intenzivně věnovat, je spolupráce s organi-
zacemi sdružujícími mladé lékaře a mediky. Je nutné ukázat kolegům 
již na počátku jejich kariéry, že jim komora může pomoci zorientovat 
se v tom, jak funguje zdravotnictví a také jim může pomoci prosazovat 
jejich zájmy. Ve spolupráci s lékařskými fakultami, spolky mediků a or-
ganizacemi mladých lékařů bych chtěl nadále nabízet přednášky, jak co 
nejlépe zvládnout přechod ze školy do medicínské praxe.
Důležité je samozřejmě i postgraduální vzdělávání, na jehož kultivaci se 
chci nadále podílet. Naši lékaři si zaslouží takový systém, jehož jediným 
cílem bude lékař co nejlépe připravený na samostatnou odbornou praxi, 
nikoliv snaha zabezpečit co nejvíce lidí, kteří se na vzdělávání podílejí.  
Příprava na atestaci musí být strukturována přehledně a tak, aby byla 
co nejúčelnější bez zbytečného balastu a administrativních překážek.       
Další zásadní problém, na jehož řešení se chci podílet, je zabezpečení 
zdravotnických zařízení dostatečným počtem plně erudovaných lékařů, 
kteří jsou jedinými garanty správně poskytované péče. Musíme lépe vy-
světlit veřejnosti, že každý pacient má právo na to, aby jeho léčbu řídil 
odpovídající specialista, a nabídnout pomoc při vymáhání tohoto práva.

Praha
MUDr. Jan Přáda
Datum narození: 14. 1. 1990
Vzdělání: 1. LF UK Praha (2015)
Zaměstnání: Gynekologicko-porod-
nická klinika VFN a 1. LF UK (od 2015)
Delegát: OS ČLK Praha 2
Funkce v ČLK: předseda Sekce mla-
dých lékařů ČLK (od 2018), delegát 
ČR v asociaci Evropských mladých 
lékařů (EJD – od 2016), člen rady 
ENTOG CZ (od 2017),  člen předsta-
venstva ČLK (zvolen 2021)

Do představenstva komory jsem kandidoval nejen jako zástupce Prahy, ale 
také jako zástupce mladých lékařů. Byť naše sekce měla během posledních 
let mnohokrát otevřené dveře na zasedání představenstva a mohla zde 
vyjádřit svůj názor na věc, nyní budeme mít skutečný rozhodovací hlas. 
Rád bych se dále věnoval problematice mladých lékařů, tedy jejich pracov-
ním a platovým podmínkám, předatestačnímu vzdělávání a kompetencím.  
A hlavně se vynasnažím dále přibližovat lékařskou komoru mladým lékařům 
a prezentovat na její půdě náš pohled, jakým směrem by se měla ubírat.

Praha
MUDr. Pavel Kubíček 
Datum narození: 20. 5. 1965, Praha 
Vzdělání: Fakulta všeobecného lé-
kařství UK Praha (1989)
Zaměstnání: traumatolog (Ortope-
dická klinika 1. LF UK a FN Motol)
chirurg (Poliklinika Anděl)
Delegát: OS ČLK Praha 5
Funkce v  ČLK: výkonný sekretář 
Vědecké rady ČLK (od 2008), člen 
Akreditační komise MZ ČR pro trau-
matologii (od 2006), předseda OS 
ČLK Praha 5 (od 2013), koordinátor 
vzdělávacích kurzů pro ambulantní 

chirurgy (od 2000), člen představenstva ČLK (1998–2006, současně tiskový 
mluvčí), znovu zvolen 2015, 2021

Spolupráce ČLK s MZ ČR a krajskými úřady na kultivaci podmínek fungování 
nestátních zdravotnických zařízení. 

Praha
MUDr. Pavel Lindovský 
Datum narození: 14. 10. 1968, Praha
Vzdělání:  1. LF UK Praha, všeobecné 
lékařství (1995), MBA – Academy of 
Healthcare Management (2011); od-
borná způsobilost všeobecné praktic-
ké lékařství, neurologie; certifikovaný 
kurz pracovního lékařství
Zaměstnání: Medlin, s. r. o., ordinace 
praktického lékaře, pracovnělékařské 
péče, neurologie (od 1998), Neuro-
logická klinika IPVZ Fakultní Tho- 
mayerovy nemocnice v Praze, sekun-
dární lékař (1995–1998)
Delegát: OS ČLK Praha 6

Funkce v ČLK: předseda OS ČLK Praha 6 (od 2013), člen představenstva 
ČLK (zvolen 2021)

Býti kolegiálním zástupcem lékařů hlavního města Prahy v představenstvu 
ČLK, s demokratickým respektem podporovat kolektivní rozhodnutí předsta-
venstva ČLK, věcně přistupovat k procedurálním postupům a administraci, 
avšak kriticky diskutovat o cestách a alternativách řešení strategických otázek.
Plány: Využít volebního období k nabytí zkušeností z práce ve vrcholovém 
orgánu ČLK, osobní profilaci a získání podpory pro vlastní kandidaturu na 
prezidenta ČLK v následujícím volebním období.



TEMPUS MEDICORUM    /   ČERVENEC–SRPEN 2021 13

XXXV. SJEZD ČLK

Středočeský kraj
MUDr. Miroslava Aszalayová 
Datum narození: 20. 7. 1957
Vzdělání: LF UK Praha (1983)
atestace I. stupně v oboru vnitřní 
lékařství (1990), atestace v oboru 
geriatrie (2001), spec. způsobilost 
v oboru vnitřního lékařství (2005), 
licence pro výkon vedoucího lékaře 
a primáře v oboru geriatrie (2016)
Zaměstnání: soukromá praxe: Inter-
medic Praha, s. r. o. (od 2012), interní 
ambulance, Beroun (od 1994), Dům 
seniorů Praha – Michle (vedoucí lékař-
ka a odborná zástupkyně ambulan-
cí, lékařka v geriatrické ambulanci), 

Nemocnice Beroun, primářka geriatrického oddělení (2001–2012), lékařka-
-internistka (1983–1991) 
Delegát: OS ČLK Beroun
Funkce v ČLK: předsedkyně OS ČLK Beroun (od 2012), členka představenstva 
OS ČLK Beroun (od 1992), předsedkyně SAI – Sdružení ambulantních internistů 
z. s. (od 2019), členka představenstva ČLK (zvolena 2021)

Díky bohatým zkušenostem, které mám z provozu vlastní praxe, z pů-
sobení v ČLK a SAI spolu s aktivní účastí na jednáních s pojišťovnami 
i ministerstvem jsem přesvědčena, že budu platným členem představen-
stva ČLK, který se bude aktivně podílet na aktivitách ČLK. Působnost 
ČLK je velmi široká a já bych se ráda věnovala aktivitám v segmentu 
ambulantních specialistů, zejména v následujících oblastech: Zajištění 
dostupnosti péče; mezioborové vzdělávání; hodnocení kvality péče; 
změny v  systému úhrad zdravotních služeb vycházejících z potřeb 
zajištění dostupnosti a kvality péče; posílení spolupráce ČLK se zdra-
votními pojišťovnami.

Jihočeský kraj
MUDr. Ota Mach 
Datum narození: 30. 9. 1961, České 
Budějovice
Vzdělání:  LF UK Plzeň (1986)
Zaměstnání: soukromý internista  
a praktický lékař, Nurmimed Dubné 
(od 1993)
Delegát: OS ČLK České Budějovice
Funkce v ČLK: předseda OS ČLK 
(1999–2009, od 2014), místopřed-
seda OS ČLK (2009–2014), člen VR 
ČLK (od 2001), člen představenstva 
ČLK (zvolen 2010, 2015, 2021)

Jihomoravský kraj
MUDr. Svatopluk Dobeš 
Datum narození: 15. 9. 1962, Kyjov 
Vzdělání: LF UJEP Brno (1987), 
obor všeobecné lékařství
Zaměstnání: nemocnice Třebíč, 
1989–1993 interní a plicní oddělení 
Nemocnice Kyjov, od 1993 odděle-
ní intenzivní péče na Masarykově 
onkologickém ústavu v Brně, nyní 
vedoucí konziliární ambulance pro 
vnitřní lékařství tamtéž 
Delegát: OS ČLK Brno-město
Funkce v ČLK: člen a posléze před-
seda revizní komise v OS ČLK Br-
no-město (2005–2015), předseda 

OS ČLK (od 2015), člen představenstva ČLK (zvolen 2015, 2021)

Česká lékařská komora je nezastupitelnou organizací, která je garantem odbor-
né lékařské péče v České republice. Je odborně, názorově i politicky nezávislá 
a tuto svobodu si hlídá a posiluje. Protože jde o organizaci se samosprávou, 
je financována především z členských příspěvků lékařů a neubírá tak žádné 
prostředky z veřejných zdrojů. Přesto je i pro ostatní občany důvěryhodným 
partnerem při dozoru nad kvalitou českého zdravotnictví. Česká lékařská 
komora pomáhá k profesní, společenské i sociální prestiži lékařů. Komora má 
také jedinečnou možnost stmelovat lékaře bez rozdílu odbornosti, postavení 
zaměstnance či soukromé profese, stejně také nezávisle i na věku jejich členů. 
Moje vize k mé profesi a kariéře: Pomáhám lidem, vždy s úctou a vědomím, 
že nemohu nikdy zcela postihnout jejich jedinečnost.

Jihomoravský kraj
MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
Datum narození: 18. 10. 1968
Vzdělání: 1. LF UK Praha (1994), LF 
MU Brno, doktorandské studium 
(2009), atestace II. stupně z vnitř-
ního lékařství, atestace z kardio-
logie, specializovaná způsobilost 
v oboru všeobecné praktické lé-
kařství
Zaměstnání: Nemocnice Znojmo 
(1994–dosud), primář interního 
oddělení a urgentního příjmu Ne-
mocnice Znojmo (2011–dosud), 
externí vyučující na Lékařské fa-
kultě Masarykovy univerzity v Brně 

(2009–dosud), ambulantní lékař, interní a kardiologická ambulance, 
Znojmo (2014–dosud)
Delegát: OS ČLK Znojmo
Funkce v ČLK: člen představenstva OS ČLK Znojmo (1999–2004), delegát sjezdu 
ČLK za OS ČLK Znojmo (1999–2020), předseda OS ČLK Znojmo (2004–2015), 
předseda RK OS ČLK Znojmo (2015–2020), člen RK OS ČLK (2010–dosud), člen 
představenstva ČLK (zvolen 2010, 2015, 2020)

Dlouho jsem svoji kandidaturu do představenstva na další období zvažoval, pře-
mýšlel o současné situaci a dalším směřování naší stavovské organizace. Současný 
problém ČLK vidím v tom, že komora působí dojmem, jako by byla trvale na 
válečné stezce. Lékaři ji zjednodušeně vnímají jako organizaci stále bojující, která 
kromě (záslužného) boje za nároky lékařů a kritiky ministerstva zdravotnictví (opět 
povětšinou zasloužené) nemá žádný pozitivní program. To je podle mého názoru 
hlavní důvod, proč se mnoho lékařů s komorou neidentifikuje. Pokud pro ně ČLK 
získá nějakou výhodu, jsou za to rádi a jistě ten benefit neodmítnou, ale nijak si 
členství v komoře nepovažují. Řada lékařů nevidí smysl existence jejich stavov-
ské organizace. Cestu ze současné situace vidím v důstojném a konstruktivním 
působení komory jako celku, všech jejích představitelů, a především v definování 
pozitivního programu ČLK do budoucna. Úlohou současného představenstva 
bude především otevřít témata, kterými se bude komora dále zabývat. Témata 
nejen ekonomická a sociální. Lékařský stav v České republice se z ekonomické 
pozice proletářů posunul (především díky tlaku lékařských organizací s komo-
rou v čele) do střední třídy. Nyní podle mého názoru nastal čas, abychom jako 
představitelé důstojné střední třídy také jednali a vystupovali.

Mám lepší přehled o ambulantní sféře, z větší části bych se tedy chtěl 
věnovat vztahům, jejich upřesnění a narovnání uvnitř a mezi sebou 
navzájem v tomto segmentu. Nepominutelně pak i vztahům se sek-
torem nemocničním.
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Liberecký kraj
MUDr. Jan Mečl 
Datum narození: 9. 10. 1964, Liberec
Vzdělání: LF UK Hradec Králové 
(1989)
Zaměstnání: primář urologie Krajské 
nemocnice Liberec (od 2001), člen 
atestační komise MZ pro obor uro-
logie, externí učitel FZS TUL Liberec
Delegát: OS ČLK Liberec
Funkce v ČLK: předseda OS ČLK Li-
berec (od 2010), člen představenstva 
ČLK (zvolen 2021)

V představenstvu ČLK chci uplatnit své zkušenosti z více než třicetileté praxe 
ve zdravotnictví. Za zásadní považuji udržet výsadní postavení ČLK jako 
hlavního spojujícího článku a reprezentativní organizace lékařského stavu, 
udržení vysoké prestiže našeho povolání a tomu odpovídajícího společenského 
ohodnocení. Chci se věnovat také rychle nastupující digitalizaci zdravotnictví. 
Přál bych si, aby se počítače přizpůsobovaly potřebám lékařů a uvolňovaly 
nám ruce pro práci s pacienty, nikoliv naopak.   

Moravskoslezský kraj 
MUDr. Martin Sedláček, MBAce
Datum narození: 17. 1. 1965, Ostrava
Vzdělání: LF UP Olomouc (1989), I. a II. 
atestace z chirurgie, spec. způsobilost 
z traumatologie, licence pro výkon 
funkce vedoucího lékaře a primáře 
v oboru chirurgie a traumatologie
Zaměstnání: primář chirurgického 
oddělení a náměstek LP Nemocnice 
Havířov
Delegát: OS ČLK Karviná
Funkce v ČLK: člen představenstva OS 
ČLK Karviná (1997–2005), člen před-
stavenstva ČLK (zvolen 2005, 2010, 
2015, 2021)

Jsem zastáncem silné stavovské organizace (ČLK), která zastřešuje případná 
jiná lékařská sdružení či spolky. Požaduji komoru s adekvátními kompeten-
cemi, které ji jednoznačně umožní být základním partnerem pro veškerá 
jednání týkající se oblasti zdravotnictví včetně finančních (cenových) úhrad. 
Roztříštěnost lékařského stavu považuji dlouhodobě za fatální a samotných 
lékařů nedůstojné.

Moravskoslezský kraj 
MUDr. Eva Dostalíková 
Datum narození: 3. 8. 1946, Olomouc
Vzdělání: LF UP Olomouc
Zaměstnání: privátní rehabilitační 
lékařka, Centrum léčebné rehabili-
tace Ostrava (od 1994)
Delegát:  OS ČLK Ostrava
Funkce v ČLK: členka představen-
stva OS ČLK Ostrava, členka RK ČLK 
(2008–2011), členka představen-
stva ČLK (zvolena 2001, 2005, 2010, 
2015, 2021)

Moje představa do budoucna je ve sféře nestátních poskytovatelů zdravot-
ních služeb, v níž nadále pracuji jako vedoucí lékař-primář Centra léčebné 
rehabilitace. Chci co nejvíce hájit zájmy těchto pracovišť, neboť zájmy ne-
mocničních kolegů jsou zajišťovány nejen po linii ČLK, ale i zdravotnickými 
odbory a Lékařským odborovým klubem.

Olomoucký kraj
MUDr. Petr Němeček 
Datum narození: 26. 9. 1951, Klatovy
Vzdělání: LF UP Olomouc (1978)
Zaměstnání: praktický lékař a zá-
stupce ředitele pro léčebnou péči 
NZZ SPEA Olomouc, s. r. o. (od 
1988), školitel v oboru VPL při ILF 
(více než 20 let), člen zkušební ko-
mise při atestacích VPL, člen ak-
reditační komise MZ pro obor VPL
Delegát: ne
Funkce v ČLK: předseda OS ČLK 
Olomouc (1996–2002), předseda RK 
OS ČLK Olomouc (2002–2007), po-
díl na tvorbě současných webových 

stránek ČLK (v rubrice Napište nám! odpovídá na dotazy lékařů i pacientů), 
podíl na vývoji úspěšného projektu Férová nemocnice, zástupce ČLK v do-
hodovacích řízeních za segment praktických lékařů, člen představenstva 
ČLK (zvolen 2006, 2010, 2015, 2021)

Mojí představou je komora nepodléhající politickým vlivům, jež je servisem 
pro lékaře všech odborností, která lékaře spravedlivě a důstojně zastupuje 
a snaží se konstruktivně spolupracovat se všemi zdravotnickými institucemi 
a organizacemi, jejichž cílem je vytvářet harmonické prostředí, ve kterém 
je spokojen jak lékař, tak pacient. Chci, aby lékaři začali vnímat ČLK jako 
společenství svých kolegů, kteří prosazují zájmy jich všech, názorové 
spory diskutují na půdě komory, posilují jednotu a prestiž lékařského 
povolání a dbají na vysoký etický a morální kredit ČLK. Při svém dalším 
působení v představenstvu bych rád zúročil své dlouholeté zkušenosti, 
které jsem při práci pro komoru získal. Budu usilovat o odstranění napětí 
mezi jednotlivými segmenty a lékařskými organizacemi a v prosazování 
jejich zájmů se budu snažit vytvořit spravedlivou rovnováhu. 

Karlovarský kraj
MUDr. Josef Trnka 
Datum narození: 31. 8. 1972, Sokolov
Vzdělání: LF UK Plzeň (1996)
Zaměstnání: ARO Nemocnice Soko-
lov (od 1996) – pracoviště pro léčbu 
bolesti, multioborová JIP a resusci-
tační lůžka
Funkce v ČLK: člen představenstva 
OS ČLK Sokolov (od 2000), předse-
da OS ČLK Sokolov (od 2009), člen 
představenstva ČLK (zvolen 2014, 
2015, 2021)

Snaha o zachování si zdravého rozumu, pokud se dá tak říci lobbování za 
problémy malých regionů, nemocnic, ambulancí i následné a paliativní péče.

Královéhradecký kraj
MUDr. David Doležal 
Datum narození: 19. 5. 1973, Hradec 
Králové
Vzdělání: UK Praha, LF Hradec 
Králové (1997); atestace I. stupně 
v oboru anestezie, resuscitace a in-
tenzivní medicíny; spec. způsobilost 
v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicíny
Zaměstnání: Klinika anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny 
FN Hradec Králové (od 1997) – od 
2002 vedoucí lékař – anesteziolog, 
ortopedický úsek KARIM, od 2019 
zástupce přednosty kliniky pro PGE, 

odborný asistent UK Praha, LF Hradec Králové (od 2004), výkonný ředitel 
Sonoakademie z. ú. (od 2014)
Delegát: OS ČLK Hradec Králové
Funkce v ČLK: člen představenstva OS ČLK v Hradci Králové (od 2015), člen 
představenstva ČLK (zvolen 2015, 2021)

ČLK má svůj hluboký smysl a za sebou spoustu práce pro lékařský stav. 
Bohužel často selhává v prezentaci této skutečnosti veřejnosti i dovnitř 
mezi lékaře a umožňuje, aby diskuse rozdílných názorů uvnitř komory mezi 
jednotlivými skupinami lékařů byla zneužívána k poškození jejího obrazu. 
Mým a doufám že společným cílem celého představenstva je umožnit 
diskusi všech témat uvnitř komory s cílem nalézt konsenzuální stanovisko 
prezentované komorou. Stanovisko, které umožní udržitelný rozvoj všech 
segmentů lékařské péče ku prospěchu našich pacientů a lékařů samotných. 
Chci, aby komora přispívala k tomu, aby lékaři byli vnímání jako morální 
autority – vzory v chování a společenské zodpovědnosti.
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Pardubický kraj
MUDr. Karel Šťastný, Ph.D., F.I.C.S. 
Datum narození: 27. 5. 1949, Pardu-
bice
Vzdělání: UK Praha, LF Hradec Králo-
vé (1973), atestace I. stupně z chirur-
gie (1978), atestace II. stupně z chi-
rurgie (1984), atestace nástavbová 
z klinické onkologie (1987), disertač-
ní práce Biopsie sentinelových uzlin 
u DCIS prsní žlázy (obhájil 2012)
Zaměstnání: chirurgická ambulance 
EUC Mamocentrum Pardubice, chi-
rurgická klinika Pardubické krajské 
nemocnice
Delegát: OS ČLK Pardubice

Funkce v ČLK: předseda OS ČLK Pardubice, člen představenstva ČLK 
(zvolen 2021)

Lékařská komora je důležitá pro lékařský stav, má vliv na organizaci vzdělávání 
lékařů, na kvalitu poskytované lékařské péče po stránce personální i technické, 
pro komunikaci se státem a pojišťovnami i pacienty. Aktivně se účastním 
práce okresního sdružení komory, byl jsem dlouholetým předsedou OS ČLK 
Pardubice. Svoji kandidaturu a zvolení do celostátního výboru ČLK vnímám 
jako ocenění mé práce pro komoru i závazek k další činnosti ve významné 
funkci a snaze přiblížit komoru i mladší generaci lékařek a lékařů.

Plzeňský kraj
MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. 
Datum narození: 28. 4. 1964, Louny
Vzdělání: LF UK Plzeň (1988)
Zaměstnání: privátní dětský kardio-
log v Plzni; Dětská klinika v Plzni (do 
2016); ORL a dětský lékař Nemocni-
ce Most (do 2000), 2009 obhajoba 
Ph.D., člen výboru pracovní skupiny 
dětské kardiologie, člen etické komise 
při FN Plzeň
Delegát: OS ČLK Plzeň
Funkce v ČLK: člen představenstva 
ČLK (zvolen 2021)

Komoru jsem od jejího obnovení v devadesátých letech vnímal jako symbol 
návratu lékařského stavu, stejně jako celé země, ke starým dobrým pořád-
kům. A dodnes ji tak vnímám, přestože trpí podobnými neduhy jako naše 
společnost. Mrzí mne nedůvěra části členů k vedení komory. Ta má svou 
historickou příčinu, je převážně osobního charakteru a lze ji pochopit. Nic-
méně hodnoťme fakta: výsledky činnosti současného vedení komory na poli 
vzdělávání, informačního a právního servisu, v neposlední řadě též dokončení 
projektu Dům lékařů jsou jasným úspěchem komory. Všem kolegům, kteří se 
aktivně zasadili o výše uvedené, patří naše uznání.       
Rád bych navázal na svého předchůdce, MUDr. Františka Musila, ve snaze 
obnovit původní atmosféru uvnitř komory a pomoci překonat alespoň čás-
tečně příkopy, které nás rozdělují. Dle mého názoru by bylo chybou se o to 
nepokusit. Základní předpoklady pro to jistě máme.  

Ústecký kraj
MUDr. Alena Dernerová 
Datum narození: 13. 9. 1958, Kopisty
Vzdělání: Fakulta dětského lékařství 
UK Praha; atestace z pediatrie a dět-
ské neurologie
Zaměstnání: privátní dětský neurolog 
pro okres Most a Louny (od 2009), 
Senát ČR (senátorka za volební ob-
vod č. 4, Most, 2010–2016, od 2017)
Delegátka: OS ČLK Most (od 2010) 
Funkce v ČLK: členka představenstva 
ČLK (zvolena 2010, 2015, 2021)

Vzhledem k tomu, že jsem zároveň senátorkou, budu na půdě Parlamentu 
ČR i nadále obhajovat a prosazovat zájmy lékařského stavu. Budu se ještě 
více snažit o to, aby mladí lékaři si vážili své stavovské organizace a aby se 
aktivně zapojili do její činnosti.

Zlínský kraj
MUDr. Marcela Henčlová 
Datum narození: 17. 3. 1961
Vzdělání: LF UJEP Brno (1985)
Zaměstnání: primářka gynekologic-
ko-porodnického oddělení, Krajská 
nemocnice T. Bati, a. s., Zlín (od 2021), 
vedoucí perinatologického centra při 
KNTB, a. s. (od 2021)
Delegátka: OS ČLK Zlín
Funkce v ČLK: členka představenstva 
ČLK (zvolena 2015, 2021)

Vysočina
MUDr. Karel Dvorník 
Datum narození: 11. 2. 1969, Kyjov
Vzdělání: LF MU Brno (1993)
Zaměstnání: Doradus, s. r. o., sou-
kromá interní a gastroenterologic-
ká ambulance v Jihlavě (od 2002); 
interní oddělení Nemocnice Jihlava 
(do 2002)
Delegát: OS ČLK Jihlava
Funkce v ČLK:  předseda OS ČLK 
Jihlava, člen představenstva ČLK 
(zvolen 2021)

Kandidoval jsem do představenstva s plánem podílet se na dalším rozvoji 
komory. Pokusit se pokud možno více stmelit lékaře, protože nás pravděpo-
dobně čeká poněkud turbulentní doba.

Na krajské úrovni chci spolupracovat s krajskou radou ČLK a jejím prostřednictvím 
přiblížit a zatraktivnit ČLK pro její členy. S tím souvisí i spolupráce se zástupci 
kraje pro oblast zdravotnictví. Považuji za důležité stále připomínat význam ČLK 
pro lékaře v oblasti ochrany práv lékařů, vzdělávání a zajišťování pracovních 
podmínek. Chci spolupracovat na zjednodušování systému vzdělávání lékařů.

Představenstvo Nemocnice 
Tábor, a.s. přijme

lékaře/ku pro Interní oddělení – odbornost kardiologie*
lékaře/ku pro Gynekologicko-porodnické oddělení
lékaře/ku pro Neurologické oddělení

Požadujeme:
● vhodné pro absolventy VŠ
● uvítáme zařazení v přípravě v oboru (*obor s interním kmenem)
● specializovaná způsobilost v oboru vítána
Nabízíme:
● práci ve stabilní společnosti
● nástup ihned nebo podle dohody
● plný pracovní úvazek
●  dobré mzdové ohodnocení v souladu s vnitřními předpisy dle 

dosažené praxe a kvalifikace
●   příspěvek na bydlení pro lékaře, kteří nejsou z Tábora a okolí
●  možnost absolvování specializačního vzdělání bez smluvního 

závazku plně hrazené nemocnicí
●  možnost dalšího odborného růstu, jsme držiteli akreditace pro další 

vzdělávání
● 5 týdnů dovolené 
● pracovní doba, včetně ÚPS v souladu se zákoníkem práce!
● cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně
●  příspěvek na penzijní připojištění (při plném pracovním úvazku 

a pracovním poměru trvajícím alespoň 1 rok) 
● zaměstnaneckou slevu do lékárny 10%
● parkovací místo zdarma
Máme akreditaci základní kmeny i na vlastní specializovaný výcvik ve 
spolupráci s vyššími pracovišti
Bližší informace podá: 
MUDr. Rostislav Král, primář oddělení INT II - KARDIO tel: 775 863 109, 
rostislav.kral@nemta.cz
MUDr. Jiří Holub, primář GYN-POR, tel: 776 108 081;  
jiri.holub@nemta.cz
MUDr. David Hoza, primář NEUR, tel: 736 683 453; david.hoza@nemta.cz                                     
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Milan Kubek:  
Myslím, že jsem obstál
Počtvrté se ucházel ve volbách na sjezdu České lékařské komory o post jejího prezidenta. V rozhovoru 
pro Zdravotnický deník sršel sebevědomím a jasně vzkázal, že se nehodlá měnit. Milan Kubek 
zůstane nadále nepříjemným kritikem jakékoliv vlády a téměř všech ministrů zdravotnictví, které 
za 15 let v čele stavovské organizace zažil.  Nehodlá, na rozdíl od svého vyzyvatele a současného 
viceprezidenta Mrozka, dělat kompromisy. Tvrdí, že komora je tu od toho, aby se v zájmu lékařů 
vymezovala. Vyhranil se zejména proti současnému ministrovi Adamu Vojtěchovi, s nímž bude jen 
těžko hledat cestu k porozumění. Kubek také velmi tvrdě kritizuje legislativní úsek ministerstva, 
který vede náměstek Radek Policar. „Buď by měli na ministerstvo přijít noví právníci, nebo přípravu 
legislativy zadat někomu jinému,“ říká. Sám o sobě tvrdí, že ve vedení komory obstál. Nutno mu přitom 
přiznat, že během epidemie jeho „akcie“ mezi lékařskou, ale i širší veřejností stouply. Důsledně totiž 
hájil vědecký konsenzuální přístup, nikdy hrozbu koronaviru nezlehčoval a jeho varování, které vláda 
opakovaně přeslechla, se nakonec ukázala jako opodstatněná. Chtěl by se stát ministrem? 

Podílíte se na práci neformálního usku-
pení Iniciativa Sníh, kde spolu o epidemii 
covid-19 komunikují odborníci z různých, 
nejen lékařských oborů. Na podobném 
principu je postavena i MeSES (meziobo-
rová skupina pro epidemické situace), 
která donedávna radila ministerstvu 
zdravotnictví. Můžete nastínit, na zá-
kladě zkušeností, které jste získal za uply-
nulý rok, jak by se mělo dál pokračovat 
v odborném řízení epidemie?  

Pan profesor Hel dával dohromady Ini-
ciativu Sníh s dlouhodobým cílem vytvořit 
orgán ochrany veřejného zdraví, který by měl 
patřičný respekt a autoritu. Protože jak Státní 
zdravotní ústav, tak hygienická služba byly 
v uplynulých letech hodně oslabeny. Hygiena 
byla významně podceňována. Jako příklad 
mohu uvést snahu vytáhnout z dohledu hy-
gieniků stravování a dát ho pod potravinář-
sko-zemědělskou inspekci. Brali jsme v naší 
zemi otázky hygieny na lehkou váhu. Lidé, 
kteří mají přesah do zahraničí a zajímají se 
o aktuální novinky, skutečně chtějí pomoci 
při zvládání epidemie. Už se nemohli dívat na 
to, co se u nás dělo. Z dlouhodobého hlediska 
by rádi vybudovali něco jako Kochův ústav.

Je hygienická služba oslabená, nebo špat-
ně nastavená? Není třeba provést zásadní 
změnu, a to na podobném principu, na 
jakém je například postavena Iniciativa 
Sníh, tedy že řešení epidemie není jen 
záležitostí lékařů, ale také třeba virologů, 
matematiků, sociologů, ekonomů?

V tom máte určitě pravdu. Proto je také 
MeSES mezioborová skupina. Pro představu, 
jak se bude vyvíjet epidemie, má větší vý-
znam hodnocení matematika, který si dovede 
představit, co to je exponenciální počet než 
odborníka na léčbu urgentních stavů třeba 
někde na JIP.

Epidemie ukázala, že některým 
lidem chybí základní stud
Napsal jste v komorovém časopise, že 
„zdravotníci obstáli a politici selhali“. 
Samozřejmě, zdravotníci odvedli zna-
menitou práci při zvládání epidemie, ale 
někteří lékaři, a to i ověnčení tituly a s vý-
znamným postavením, epidemii zlehčo-
vali a opustili přitom medicínu založenou 
na důkazech. Navenek to pak vypadalo, 
že jsou uvnitř odborné veřejnosti ohled-
ně pandemie obrovské názorové střety. 
Veřejnost, ale i politici jako její repre-
zentanti, z toho byli zmateni. Nemohla 
by lékařská komora sehrát nějakou větší 
roli při krystalizaci srozumitelného a na 
vědě založeného jednotnějšího přístupu 
odborné veřejnosti?

Obávám se, že ne. Takovou autoritu lékař-
ská komora nemá, abychom mohli přesvědčit 
věhlasné pány profesory, že by se měli vyjad-
řovat jenom k tomu, čemu rozumí a neplácat 
nesmysly. Ti lidé jsou zvyklí, že mají velikou 
autoritu, že se jich novináři ptají, citují je, 
a oni se postupně začali vyjadřovat k čemu-
koliv. Tady je ale trochu chyba i na straně no-
vinářů, kteří mají utkvělou představu, že vždy 

musí být slyšet i druhý názor a že se názory 
musejí vyvažovat. To lze vztáhnout na poli-
tické nebo filozofické otázky, ale ne tam, kde 
platí přírodní zákony. Například když budete 
jako novinář psát o tom, že Země je kulatá, 
což je všeobecně uznávaná a vědecky proká-
zaná skutečnost, tak proč byste dával prostor 
ještě někomu, kdo tvrdí, že Země je placatá? 
A úplně stejné to bylo s epidemií. Většinový 
názor na ni byl totiž poměrně homogenní, ale 
samozřejmě vedle něj se objevily i extrémní 
názory. Platí ovšem i fenomén, že čím větší 
nehoráznost kdo plácne, tím větší publicity 
se mu dostává.

Novináři se v tom mohou těžko orien-
tovat, když nositeli alternativních až 
extrémních názorů jsou jinak ve svých 
oborech ctihodní profesoři, či dokonce 
akademičtí funkcionáři…

Možná to je dáno tím, že chybí jednoznač-
ná odborná autorita právě na oblast epide-
miologie. Byl jsem opakovaně atakován tím, 
proč takové lidi komora nějak nepotrestá, 
proč s nimi něco neudělá. Před takovým pří-
stupem bych ale varoval, protože to je velice 
tenký led. Jakmile začneme někoho perze-
kvovat za jeho odborné názory, byť pomýlené 
a chybné, tak jsme na cestě k inkvizičním pro-
cesům, kdy by si pak na půdě lékařské komory 
začaly jednotlivé skupiny lékařů vyřizovat své 
účty. Ani by spor nemusel být tak vyhrocený, 
jako že někdo tvrdí, že roušky jsou škodlivé, 
třebaže je jednoznačně prokázáno, že chrání, 
pomáhají a představují velice jednoduché 
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a efektivní opatření proti epidemii. Mohlo by 
jít o diskuse, zda je lepší v léčbě postupovat 
radikálně, nebo konzervativně, jestli je lepší 
ta, či ona skupina léků, a do takových sporů 
se komora určitě nesmí nechat vmanipulovat. 
Dělám vše pro to, abychom se v tom neanga-
žovali, i když sám těžko rozdýchávám, když 
lékaři vykládají úplné bludy, třeba když jsou 
odmítači očkování.

Kdo by tedy v tomto odborném zmatení 
měl udělat pořádek? Odborné společnosti?

Odborné společnosti jsou tak trochu 
amorfní hmota, nemají vůbec žádnou práv-
ní oporu ani pevnou strukturu. To je potře-
ba si uvědomit, přestože se u nás těší velké 
autoritě.

Mají přece svůj výbor, který by mohl for-
mulovat svá stanoviska.

To ano, ale nemají žádný právní nástroj, 
jak takové stanovisko prosazovat.

V jakém smyslu?
Mají příliš mnoho zájmů, často zcela 

protichůdných. Jsou roztříštěné. Když si tři 
lékaři řeknou, že si založí nějakou odbornou 
společnost, spolek, tak si ji založí. Vedle sebe 
pak může fungovat několik naprosto proti-
chůdných společností. Já si vzpomínám na 
rozhovor, který jsem měl s panem profesorem 
Blahošem, tenkrát předsedou Purkyňky, když 
jsme spolu byli v zahraničí na setkání Světové 
lékařské asociace. Pan profesor špatně cho-
dil, takže se neúčastnil nějakého programu, 
který jsem já nestihl, tak jsme si udělali pro-
gram sami. Seděli jsme v hotelu s lahví vína 
a oba se shodli, že ideální stav vztahu komory 
a Purkyňky by bylo, kdyby se propojily čili 
kdyby odborné společnosti sdružené v rám-
ci Purkyňky tvořily jakousi vědeckou radu 
ČLK. Ony totiž mají odborný potenciál, ale 
chybí jim zákonný rámec. Zatímco komora 
má zákonný rámec a snaží se určitý odborný 
deficit dohánět přes svou vědeckou radu. Jak 
jsme malá země, často tam sedí stejní lidé. 
Pak jsme se ale také shodli, že taková změna 
přesahuje časové období, které je vyčleněno 
jak jemu, tak mně ve funkci, a že na ni nejsme 
připraveni.

Řekla nám pandemie něco o struktuře 
zdravotních služeb v Česku, plyne z ní 
nějaké poučení?

První věc, kterou by si asi všichni měli 
pamatovat, je, že zdravotnictví není černá díra 
a peníze na něj vynaložené patří spolu s inves-
ticemi do vědy a školství k těm úplně nejlépe 
vynaloženým, byť možná v delším časovém 
horizontu. Za druhé se na zdravotnictví ne-
můžeme dívat takovou jednoduchou optikou: 
náklady, výnosy, efektivita. Tak to nefunguje. 
Hasiči také nemohou být placení, jenom když 
hoří. Zdravotnictví musí mít nějakou kapaci-
tu, která musí být profinancovaná i v dobách 
klidu. Důležitá je samotná připravenost na 
řešení nějakých nepředvídatelných událostí. 
Za další, zdravotníků máme málo i v dobách 
klidu, kdy se porušuje zákoník práce, nedodr-
žuje se personální vyhláška, řada nemocnic je 
závislá na práci zahraničních lékařů, kteří ne-
mají aprobační zkoušky apod. Epidemie tyto 
problémy ještě výrazně zhoršila. Pokud jde 
o strukturu péče, tak se ukázalo, že je dobře, 
že se nepodařily nejrůznější reformní plány 
na likvidaci nemocnic, snižování počtu lůžek 
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atd. Najednou se nám regionální nemocnice 
se svými lůžky sakra hodily. To je také důvod, 
proč jsme nakonec dopadli lépe než Maďaři. 
Na počet obyvatel je ČR úplně nejpostiženější 
země v počtu prokázaných případů, zatímco 
v počtu úmrtí jsme skončili „až druzí“. Já vím, 
že to je hrůzné, ale bylo vidět, že slovenské, 
polské a maďarské zdravotnictví se hroutí 
při mnohem menší zátěži, než jakou zvládlo 
naše zdravotnictví.

Nedoplatili jsme paradoxně na to, že má 
české zdravotnictví takovou kapacitu? 
Nespoléhali politici, ministerstvo, možná 
my všichni na to, že si prostě s množstvím 
pacientů s koronavirem poradí a že tedy 
můžeme nechat promořit mladší část po-
pulace? Nevedlo to nakonec k podcenění 
závažnosti epidemie?

Tak úplně jednoduché to nebylo. Máme 
čtyři vlny epidemie. V té první byla reakce vlá-
dy velice rychlá, efektivní, někdo říká možná 
i panická, ale v dané chvíli správná, protože 
se nevědělo, co bude. Tehdejší a nyní zno-
vu ministr Vojtěch na konci ledna ujišťoval 
v Poslanecké sněmovně, že jsme připraveni 
a máme zásoby ochranných prostředků, ale 
realita byla úplně jiná. Snažil jsem se od hlav-
ní hygieničky, tehdy paní Gottvaldové, zjistit, 
kde mají zdravotníci tyto prostředky sehnat, 
a  ona mi odmítala odpovědět. Něco málo 
se začalo dít až poté, co jsem měl možnost  
3. března loňského roku mluvit s premiérem. 
Ministerstvo zdravotnictví posléze začalo, byť 
chaotickým způsobem, něco shánět.

Promoření, o kterém hovoříte, je také 
zajímavá kapitola. Když se zachytila první 
vlna, tak se na ministerstvu zdravotnictví 
koncipoval názor, jejž zaštítila česká společ-
nost anesteziologicko-resuscitační, že pů-
jdeme cestou pasivní imunizace, tzn. cestou 
promoření.

Ano, že se bude hlídat zátěž nemocnic a až 
když bude velká, je důvod přijímat nějaká 
přísnější opatření.

Proti tomu jsem se ohradil a 6. dubna jsem 
napsal otevřený dopis předsedovi krizového 
štábu, ministru Hamáčkovi. Pak ale epidemie 
ustupovala, nic zvláštního se nedělo, proflá-
kali jsme léto a bohužel doktrína ministerstva 
zdravotnictví se stala doktrínou i pro podzim, 
byť oficiálně nepřiznanou. Ve třetí vlně, kte-
rá přišla okolo vánočních svátků, a potom 
i v té čtvrté v novém roce už byla epidemie 
řízena jenom podle toho, jak jsou obsazené 
nemocnice. Vytvořila se rezervní kapacita 
na úkor omezení veškeré omezitelné zdra-

ekonomické problémy, které nastanou a bu-
dou velmi vážné, jsou důsledkem protiepi-
demických opatření. Jenže ona drastická 
protiepidemická opatření se musela zavést 
právě proto, že jsme prošvihli začátek epi-
demie. Zaváděla se pozdě, byla nedůsledná 
a nedodržovala se naplno. Proto nakonec 
trvala tak dlouho. Úplně klasický příklad je 
krok vlády, který udělala na začátku prosince, 
když umožnila lidem, aby si mohli tři týdny 
nakupovat před Vánoci. Když pominu mrt-
vé, byl to krok pro ekonomiku velmi špatný, 
protože tři týdny se nakupovalo a pak byly 
tři měsíce obchody zavřené. V reálu se tento 
přístup nevyplatil nikomu. Když jsou opatření 
hodně přísná, epidemii dostanete rychleji 
pod kontrolu a škody jsou menší. Ať už na 
životech, nebo ekonomicky.

Legislativní produkce 
ministerstva je strašná
Ještě jedna otázka ke struktuře zdra-
votnictví. Naznačil jste, že to ukázalo, 
že i  menší regionální nemocnice mají 
význam. Ukázalo to něco speciálně o or-
ganizaci intenzivní péče?

Když jsem před chvílí zmínil obrovskou 
chybu, kterou udělal prof. Černý jako ná-
městek ministra, tak pro férovost je potřeba 
zmínit, že se mu povedl systém sdílení kapacit 
a přesunu pacientů mezi nemocnicemi. Bohu-
žel se do něj ale nemohly zapojit nemocnice 
v Bavorsku během kolapsu, k němuž došlo za-
čátkem roku v Karlovarském kraji. Tam bylo 
bohužel politické rozhodnutí, že se nesmí 
využít pomoc sousedního Německa. Takže 
jsme raději v mrazech s pomocí vrtulníků 
převáželi lidi po celé republice. To byla na-
prostá hloupost. Ale systém přerozdělování 
pacientů byl dobrý.

Během epidemie se ukázalo, že jsou mo-
menty, kdy je třeba zdravotnictví řídit cen-
trálně a že je třeba mít předem připravené 
mechanismy. My jsme měli dlouho stav nou-
ze, jenž se různě opakoval, prodlužoval. Pak 
politici připravili pandemický zákon, o kte-
rém tvrdili, že stav nouze nahradí. Ukázalo se, 
že nenahradí. Ukázalo se, že je napsán špatně 
a že Poslanecká sněmovna přijala zmetek. 
Navíc ministerští právníci nejsou schopni 
napsat žádné nařízení tak, aby si z něj soud 
neudělal trhací kalendář.

Několik ministrů zdravotnictví za sebou 
se skutečně dostalo do velmi svízelné si-
tuace, když měli hájit ve Sněmovně nebo 
v médiích nařízení k epidemii, které jim 
připravili ministerští právníci…

votní péče, vytvářely se nouzové JIP pomalu 
na chodbách nemocnic a sledovalo se, jestli 
tuto kapacitu vydrží. Opatření se držela na 
hraně. Náměstek ministra profesor Černý 
pak v únoru na jednání tzv. rady pro řízení 
nemoci covid-19 cynicky vykládal, že celá epi-
demie a její průběh byla vlastně daná nutnost, 
přírodní katastrofa a nikdo za nic nemůže. 
Vůči těm 30 tisícům mrtvých mi to přišlo jako 
nehoráznost. Z mého pohledu to byla strašná 
chyba. Vidím ještě jeden aspekt. Naši politici 
se snažili virus přechytračit. Stanovili si tako-
vé dilema, které ale ve skutečnosti neexistuje, 
že buď ochráníme zdraví, nebo ekonomiku. 
Ukázalo se ve světě na řadě případů, že toto 
dilema zní jinak: buď uchráníte zdraví a eko-
nomiku, nebo prohrajete všechno. Na podzim 
jsem opakovaně varoval, že představa, že bu-
deme mít tisíce nakažených denně, budou 
nám umírat lidé po stovkách a zároveň bude 
prosperovat ekonomika, je prostě iluzorní. 
Hrozilo, že dojde k určitému psychologické-
mu bodu zlomu. Když se zdravotnictví zahltí, 
lidé propadnou panice a může se úplně roz-
padnout soudržnost společnosti. Může se roz-
hodit i kritická infrastruktura, kdy každý pak 
bude bránit jenom sebe a svoji rodinu. Lidé 
přestanou chodit do práce a celá společnost 
se může zhroutit. Myslím, že toto bylo reálné 
nebezpečí a  došlo by k jeho naplnění, kdyby 
se vláda beze zbytku řídila radami různých 
tlučhubů a mudrlantů, kteří pořád říkali, že 
covid je chřipka a máme se všichni promořit. 
Nebo říkali naprostý blábol, že máme chránit 
ohrožené skupiny. Jenže do ohrožené skupi-
ny patří zhruba tři miliony lidí. Jak bychom 
je mohli chránit?  Představa, že je zavřeme 
někam do izolace, je nesmyslná.
Nezdá se vám, že jak už pominula nejhorší 
doba, kdy umírali lidé a tito tlučhubové, 
jak jste je nazval, byli kdesi zalezlí, nyní 
už zase veřejným prostorem šíří své ne-
podložené teze? Nastal teď boj o inter-
pretaci epidemie?

Přesně tak, boj o interpretaci toho, co se 
vlastně stalo. Na těch 30 tisíc mrtvých a příčiny, 
proč k takové katastrofě došlo, nesmíme zapo-
mínat, nesmíme mlčet. Některým lidem totiž 
chybí základní stud. Jakákoliv zpětná vazba.

Museli by říct, že se zmýlili.
Ano. A toho oni nejsou schopni. Prostě 

na to mentálně nemají.

Někteří z nich dokonce tvrdí, že většina 
lidí zemřela kvůli opatřením, ne kvůli 
covidu.

To je stejné, jako když někdo tvrdí, že 
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Troufnu si tvrdit, téměř s  jistotou, že 
současné obsazení ministerstva zdravotnic-
tví vůbec na tvorbu legislativy nemá. To, co 
produkuje legislativní odbor ministerstva, je 
strašné. Buď by měli na ministerstvo přijít 
noví právníci, nebo přípravu legislativy zadat 
někomu jinému. Ani to nemusí být z privátních 
firem, já věřím, že na jiných ministerstvech 
funguje tato činnost lépe, i když detailně do 
toho nevidím. Výsledky, které produkuje mini-
sterstvo zdravotnictví, jsou ale opravdu tristní.

Covidová epidemie nabourala systém, 
jakým je financováno zdravotnictví. Ov-
šem i bez covidu je nutné už nyní myslet 
na budoucnost, jak zajistit financování 
stále objemnější zdravotní péče. Co byste 
chtěl slyšet od politiků před volbami, že 
s tím udělají?

Důležité bylo rozhodnutí premiéra Babiše 
zvednout platbu za státní pojištěnce od června 
loňského roku o 500 korun a od letošního ledna 
o dalších 200 korun. V současnosti se snažím 
o totéž, takže jsem požádal pana premiéra, aby 
se platba za státní pojištěnce zvedla o 500 ko- 
run. Obávám se ale, že to o tolik nebude. Jedna 
stokoruna rovná se sedm miliard korun pro 
zdravotnictví. Jsou to v současnosti jediné 
reálné vyšší peníze, které mohou do zdra-
votnictví přijít. Všechno ostatní je na dlouhé 
lokte. Určitě je možné do zdravotnictví poslat 
peníze z výběru spotřební daně na jednoznač-
ně škodlivé věci, jako je alkohol nebo tabák. 
Nejrůznější typy připojištění už jsou poměrně 
složité. Jako smysluplné připojištění vidím, 
ale zatím jsem neměl možnost o tom s nikým 
seriózně jednat, platbu dobrovolně vyššího 
pojistného u ekonomicky aktivních lidí s tím, 
že prémie, kterou takto dostanou, nebude ně-
jaká televize na pokoj a podobné nesmysly, ale 
třeba osvobození od různých doplatků v době, 
kdy už z důvodu stáří či nemoci nebudou mít 
peníze. Pro penzisty představují třeba výdaje 
za léky poměrně velkou ránu do rozpočtu. Den-
ně s nějakým pacientem řeším, že léky, které 
skutečně potřebuje, nechce z ekonomických 
důvodů užívat vůbec, nebo si začne omezovat 
dávkování. Je tu určitý prostor, jenže lidé ne-
mají k připojištění velkou důvěru. Řeknou si: 
já si teď budu utrhovat od úst a bůhví, co bude 
za dvacet let. To už z toho nebude nic platit. 
Pro zdravotnictví by ale takové řešení bylo 
dobré, protože by peníze přišly teď a plnění 
by bylo odložené.

Četl jste nějaké předvolební programy ke 
zdravotnictví?  

Ne, ne.

Cítím z toho trochu, že od nich nic ne- 
očekáváte.

Celkem mě překvapuje, že o zdravotnictví 
vlastně žádná politická strana nemá zájem. 
Žádná se na něm neprofiluje. Nevěřím na 
králíky vytažené z klobouku. Podívejte se na 
sněmovní zdravotní výbor. Tam sedí spousta 
slušných lidí, ale nikdo z nich se zatím nepro-
filoval jako stínový ministr, tedy aby aktivně 
vystupoval, psal, chodil a říkal, jak by věci 
dělal jinak, nebo jak by to strana, kterou re-
prezentuje, dělala jinak a co navrhuje.

Asi i pro komoru by bylo lepší, kdyby 
existovali nějací stínoví ministři, proto-
že byste s nimi už mohli nyní vést jednání 
a připravovat se tak společně na případ-
nou změnu po volbách?

My se dostáváme automaticky do pro-
blému, že v podstatě opozici ve zdravotnic-
tví dělá právě lékařská komora. To ale není 
naše role. Pro mě jako prezidenta komory by 
bylo mnohem komfortnější, kdybych kritické 
názory k tomu, co vláda dělá, nebo nedělá, 
mohl tlumočit někomu, kdo by si je vzal za 
své a legitimně by je jako opoziční politik 
začal prosazovat.

Ministr Vojtěch se snaží 
komoru marginalizovat
Vrátím se k financování zdravotnictví. 
Díky skokovému navýšení plateb za státní 
pojištěnce, o kterém jste hovořil, je k dis-
pozici nebývale hodně peněz, ale velká 
část z nich – v řádu desítek miliard korun –  
odtéká na mimořádné výdaje související 
s řešením epidemie. Budete usilovat o to, 
aby alespoň část z těchto mimořádných 

výdajů nešla z balíku veřejného zdravot-
ního pojištění?

Začali jsme tento rozhovor Iniciativou 
Sníh a právě v jejím rámci jsme se domlu-
vili na tom, že je třeba vytvořit státní fond 
pro boj s covidem. Od podzimu to opaku-
jeme, bohužel zcela marně. Je samozřejmě 
třeba zachovat výdaje pro boj s epidemií. 
Není možné ho ukončit ze dne na den. Ale 
ze zdravotního pojištění je legitimní hradit 
očkování, zdravotně podmíněné testování, 
tedy takové to, když je mi špatně, tak jestli 
mám, nebo nemám covid. Rozhodně ale by se 
neměly ze zdravotního pojištění hradit testy, 
které umožňují fungování průmyslu, školní 
docházku, návštěvu hospody a podobně. Je 
legitimní takové položky hradit a je určitě 
levnější učinit testy bezplatně dostupné než 
pak vyplácet sekundární náklady spojené se 
zavřením továren apod. Nikoliv ale z veřej-
ného zdravotního pojištění.

Dlouho jsem bojoval za to, abych se stal 
členem tzv. rady poskytovatelů. Ministr Voj-
těch, když ji obnovil, na mě jako na preziden-
ta lékařské komory zapomněl. Asi čtyřikrát 
jsem se domáhal členství, vždy neúspěšně. 
Slíbil mi je profesor Prymula, ale nestihl to, 
pan ministr Blatný odmítl. Jmenoval mě až 
profesor Arenberger. Adam Vojtěch mě po 
svém návratu zase okamžitě odvolal. Trochu 
směšné. Takže jsem měl možnost zúčastnit 
se jednání rady jen jednou. Většinový názor 
členů byl, že by se náklady na testování nemě-
ly hradit z veřejného zdravotního pojištění. 
S tím souhlasím, ale chtěl jsem prosadit do-
větek, že je třeba testování zachovat a hradit 
ze státních prostředků. V tom jsem žádnou 
podporu nezískal. Můj názor byl ojedinělý, 
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ostatní byli přesvědčení, že jsou to vyhozené 
peníze. Podle mě by ale byly investovány dob-
ře a nejde zase o tak veliké částky. Náklady na 
testování se pohybují v řádech stovek milionů 
měsíčně, ale lockdown stál naši ekonomiku 
zhruba dvě miliardy denně. To jsou nesou-
měřitelné peníze.

Přes vše, co se stalo mezi vámi a starono-
vým ministrem zdravotnictví Vojtěchem – 
budete se snažit najít k sobě cestu a znovu 
se pokusit jednat?

Jsme odsouzeni k tomu přicházet spolu 
do styku. Nepředpokládám ale, že by se pan 
ministr nějak zásadně změnil. Dalo se logicky 
očekávat, že bude odvolán pan ministr Aren-
berger z funkce, ale jmenování Adama Vojtě-
cha mně vyrazilo dech. Říkal jsem si, že vůbec 
nemá logiku instalovat neúspěšného minist-
ra, který stál u rozjetí druhé vlny pandemie. 
Pak jsem si ovšem uvědomil, že to naopak 
logiku má a ta je geniální svou jednoduchostí. 
Stala se národní katastrofa, která nemá v naší 
novodobé historii obdoby, ale teď znovu při-
chází usměvavý kluk z plakátu, čímž Andrej 
Babiš dává jasný signál, že epidemie skončila, 
zapomeňte. Třicet tisíc mrtvých, zapomeňte. 
Rozvrácená ekonomika, zapomeňte. Děti, 
které prakticky celý rok nechodily do školy, 
zapomeňme na to. Teď bude už vše jen dobré. 
A ti zlí ministři, Prymula se svým přísným 
výrazem, Blatný věčně v roušce a nakonec 
i Arenberger, to je všechno pryč. Vzhledem 
k tomu, že lidé obecně mají chuť zapomínat 
na špatné věci, může tato taktika docela dobře 
vyjít. Očkovaných přibývá, třetina lidí covid 
prodělala, takže nejméně polovina obyvatel 
Česka už má proti této nemoci nějakou imu-
nitu. A v rizikové skupině je ten podíl ještě 
větší. Pořád se ještě ale může epidemie rozjet 
třeba na podzim, pokud se budou dělat chyby.

Když vás tak poslouchám, zdá se mi, že 
jste v hodnocení ministra Vojtěcha hodně 
přísný. Proč? To asi nebude jenom epide-
mií. Čím vás tak naštval?

Soustavnou snahou komoru odevšad vy-
hánět, marginalizovat její vliv. Cokoliv ko-
mora řekne, je špatně, všechno jinak. Uvedu 
příklady. Nelegální zaměstnávání zahranič-
ních lékařů bez aprobačních zkoušek. Jedno-
značně jsou právní názory, že ministerstvo je 
povinno sdělovat komoře, koho kam povolili, 
do jakého zařízení. Potřebujeme informace, 
abychom mohli kontrolovat, jestli je dodr-
žován odborný dohled apod. Ministerstvo to 
ignoruje, nikdy nám nic nepředalo.

Nebo snaha vystrnadit komoru z mož-

nosti provádět disciplinární řízení. Zákon 
o zdravotních službách není napsaný dobře 
a v paragrafu, kde jsou vyjmenované osoby, 
které mají přístup do zdravotnické dokumen-
tace, komora chybí. My ale svůj nárok odvozu-
jeme ze zákona o České lékařské komoře, kde 
je napsáno, že toto právo máme. Původně byl 
výklad ministerstva zdravotnictví i legislativ-
ní rady vlády, které tehdy předsedal ministr 
Mlsna, takový, že nemocnice jsou povinné 
s komorou spolupracovat a například i posky-
tovat zdravotnickou dokumentaci. Poté, co 
přišel Adam Vojtěch na ministerstvo, napsal 
na jeho pokyn náměstek Policar nemocnicím, 
že nám nic takového dávat nemusí.

A do třetice příklad: Zákon o soudních 
znalcích, kde jsme bojovali za to, aby soud-
ní znalci ve zdravotnictví museli mít licenci 
komory. Z ministerstva zdravotnictví za na-
šimi zády přišla nepravdivá informace pro 
ministerstvo spravedlnosti, které vydává 
příslušnou vyhlášku a ta je nyní v rozporu se 
zákonem, protože zmocnění komory v této 
věci nerealizuje.

Nemohu nezmínit i  zákon o  ČLK, do 
kterého se ministerstvo snažilo interagovat 
a nakonec se ukázalo, že všechny řeči o ze-
fektivnění fungování komory jsou jenom lži. 
Skutečnou snahou bylo znemožnit lékařům, 
aby mě případně mohli znovu volit preziden-
tem komory. Vloni v únoru, ještě než vypukla 
pandemie, jsem požádal premiéra – a pan 
Vojtěch tomu byl přítomen – aby mu vysvětlil, 
že vztah prezidenta komory a ministra není 
hrou s nulovým součtem, to znamená, že ne-
jsme konkurenti na jednom hřišti. Když bude 
úspěšný ministr, může být současně úspěšný 
i prezident komory, a naopak. Spolupráce je 

pro oba prospěšná. Tehdy jsem měl pocit, 
že to pan premiér panu Vojtěchovi vysvět-
lil, ale výsledek byl ten, že se z toho ministr 
otřepal a pak si stejně dělal, co chtěl. Nic se 
nezměnilo.

Našel byste něco, co se ministru Vojtě-
chovi povedlo?

Vždycky se najdou věci, které se podaří 
víc a které méně. Minimálně je sympatický 
a lidi ho mají rádi.

Ministrem zdravotnictví? 
Neříkám, že ne
Na nadcházejícím sjezdu České lékařské 
komory kandidujete počtvrté na jejího 
prezidenta. Proč?

Myslím, že to má smysl pro doktory, pro 
zdravotnictví a i pro mě osobně. V mém třetím 
funkčním období se podařilo vybudovat Dům 
lékařů. Teď bych rád, aby se nám jej podařilo 
oživit. Bohužel pandemie všechno zbrzdila. 
Podařilo se také vybudovat velký elektronický 
vzdělávací portál pro lékaře. Zatímco jsou 
zásadní výhrady ke specializačnímu vzdě-
lávání lékařů, tak to celoživotní, kde hraje 
dominantní roli lékařská komora, funguje 
velmi dobře. Jsem rád, že se mi podařilo 
vybojovat zvýšení ceny práce, a to nejenom 
lékařů, ale všech zdravotníků, o deset procent 
a následně znovu o deset procent. Cena práce 
bude pravidelně valorizována. Důležité je 
nyní prosadit, aby se zvýšená cena skutečně 
projevila v úhradách. Česká lékařská komora 
pod mým vedením obstála v pandemii.

Komora musela změnit své předpisy, 
abyste mohl kandidovat neomezeněkrát. 
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Prakticky nemáte konkurenci. Nesvědčí 
to o tom, že zájem o komoru a činnost 
jejího prezidenta je mezi lékaři malý?

Jsme demokratická instituce a do voleb 
se může hlásit kdokoliv, kdo má zájem a chce 
pracovat pro kolegy. Platí to na regionální 
i centrální úrovni. Kdybych viděl někoho, 
u koho je velká pravděpodobnost, že bude 
lepším prezidentem, než jsem schopen být 
já, tak bych rád s takovým člověkem spolu-
pracoval a klidně bych poodstoupil do pozadí. 
Třeba jako člen představenstva, nebo jako 
viceprezident komory. Na to ale bude třeba 
ještě počkat.

Jednou to přijít musí…
Určitě ano, ale jeden z důvodů, proč se 

ucházím o důvěru svých kolegů, je, že bych 
ještě rád dotáhl rozjeté projekty a předal ko-
moru, které jsem věnoval patnáct let života, 
někomu dalšímu s klidným svědomím, že 
bude v dosavadním trendu pokračovat a ko-
moru posune zase dál. 

 
Teď proti vám kandiduje současný vice-
prezident pan doktor Mrozek, překvapilo 
vás to?

Nepřekvapilo. Protože z  jeho jednání 
v posledních dvou letech, byť to přímo neře-
kl, se to dalo vydedukovat.

Podle toho, co primář Mrozek píše v ko-
morovém časopise, vymezuje se vůči vám 
hlavně ve dvou oblastech. Jednak chce 
více pracovat s mladými lidmi a jednak 
by chtěl, aby se komora stala jakýmsi ku-
latým stolem, aby byla více konsenzuální 
a lékařský stav jednotný. Možná jste vní-
mán jako příliš vyhraněný radikál a on 
by byl tou cestou k nějakému usmíření?

Co se týká mladých lékařů, tak této výtce 
příliš nerozumím. Inicioval jsem vznik Sekce 
mladých lékařů. Možná si už nikdo nepa-
matuje, že spolek mladých lékařů, který teď 
vede doktor Kočí, byl původně také iniciován 
z mé strany. Tehdy byla domluva taková, že 
budou mimo komorové struktury. Později se 
ukázalo, že politici dokážou vrazit mezi mla-
dé lékaře a vedení komory klín, což se velmi 
efektivně dařilo ministru Hegerovi. Takže 
napodruhé, když jsem inicioval vznik Sekce 
mladých lékařů, byla od začátku dohoda, že 
zůstane na naší půdě, tak jako to mají západní 
komory. Právě Sekce mladých lékařů by měla 
být do budoucna líhní budoucích funkcionářů 
komory.

Pokud jde o jednotu lékařského stavu, měl 
jsem také tuto naivní představu, když jsem na 

funkci prezidenta komory kandidoval poprvé. 
Zjistil jsem ale, že je to prakticky nemožné. 
Zatímco spoustu věcí můžete udělat sám, 
tady jste skutečně odkázaný na dobrou vůli 
obrovského množství jiných kolegů. Je třeba 
si přitom uvědomit, že všichni jsme lidé a kaž- 
dý má nějakou motivaci. Máme ve zdravot-
nictví mnoho různých organizací a sdružení, 
například praktických lékařů, ambulantních 
specialistů, soukromých gynekologů. Ty za 
členství vybírají peníze a jejich členové jsou 
zároveň členy komory. Zatímco komora má 
výhodu, že členství v ní je dáno zákonem 
a my o členy nemusíme usilovat, minoritní 
sdružení musejí neustále dokazovat, že jsou 
opodstatněná a důležitá. Kdyby se neodlišo-
vala od komory a říkala totéž co ona, tak by 
lékaře mohlo napadnout: proč vlastně platím 
tomuto sdružení, když dělá totéž co ČLK? 
Tak já budu platit jenom komoře a  ušetřím. 
Sdružení by tímto způsobem postupně zanik-
la. Odborové organizace jsou trošičku v jiné 
pozici, protože ty nemají konkurenci. Samo-
zřejmě je dobře, pokud jsou vztahy uvnitř 
lékařské obce co možná nejlepší. Politici se už 
ale postarají, aby dobré nebyly, neboť nejsou 
hlupáci a vědí, že platí „divide et impera“.

Lékařská komora je svou velikostí a spole-
čenským významem lékařské profese přiroze-
ným lídrem všech profesních komor. V mém 
uplynulém funkčním období se podařilo vůči 
vládě prosadit, že se všech 12 profesních ko-
mor stalo připomínkovým místem v rámci 
meziresortního připomínkového řízení.

K tomu došlo ještě za Sobotkovy vlády?
Ano, ale Babiš to respektuje. Vznikla ur-

čitá tradice pravidelného jednání preziden-
tů komor s předsedou vlády za přítomnosti 
ministrů, které si vyžádáme. Samozřejmě 
to teď trochu zkomplikovala pandemie, ale 
nikdy nebylo řečeno, že nebudou tato jednání 
nadále pokračovat.

Nejenže 15 let vedete lékařskou komoru, 
ale předtím jste od roku 1999 stál v čele 
Lékařského odborového klubu. Jak se 
změnil Milan Kubek za více než 20 let 
svého veřejného působení?

Speciálně za poslední rok a dobu pan-
demie jsem si asi více uvědomil míru spole-
čenské odpovědnosti, kterou nesu. Hodno-
tit mohou jiní, ale myslím, že – na rozdíl od 
různých tlučhubů – jsem obstál. Díky tomu 
se autorita lékařské komory ve společnosti 
a jednoznačně mezi lékaři zvýšila. Mnozí lé-
kaři teď mají větší zájem se zapojit do činnosti 
komory. Jsem rád, že se mi podařilo získat 

dva nové a velice platné členy do vědecké 
rady – doktora Smejkala z IKEM a profesora 
Holuba z ÚVN. Také o práci v regionálních 
komorách je větší zájem.

Když jste tak kritický k ministrům zdravot-
nictví a  umíte jim poradit, co by měli dělat, 
nechtěl byste si to zkusit na jejich místě? 
Za jakých okolností byste se mohl stát mi-
nistrem zdravotnictví? Asi je na překážku, 
že nejste nikde politicky ukotvený…

Když neústupně bojujete za lékaře a hájíte 
jejich profesní zájmy, zákonitě si vyrobíte ne-
přátele napříč politickým spektrem. Neříkám 
ale, že ne. Už jsem jednou takovou nabídku 
dostal. Tehdy jsem ji odmítl a dál jednání 
nepokračovala. Je to už delší dobu. Zájem 
by musel být oboustranný.  Byl jsem tázán, 
jestli bych nešel dělat ministra zdravotnictví 
teď, a já jsem odpovídal, že ne. Na to mi bylo 
řečeno, že kritizuji a sám se bojím pandemie. 
Já se ale nebojím pandemie, nechtěl bych 
pracovat pod Andrejem Babišem, který se ke 
svým podřízeným chová jako ke spotřebnímu 
materiálu. A do všeho se plete a za cokoliv 
odmítá převzít odpovědnost. Takže to určitě 
ne. Do budoucna ale nic nevylučuji.

Ona je to ale politická funkce. Musel byste 
se nějak politicky vymezit.

Samozřejmě bych musel nastoupit za 
nějakou politickou stranu…

To by měl být nějaký levý střed?
Jako většina lékařů mám sociální cítění, 

jinak bych si asi vybral jiný obor. Dále se po-
važuji za česky mluvícího Evropana. Jsem 
hrdý na to, že jsem Evropan, jsem hrdý na to, 
že jsem Čech, jsem hrdý na to, že jsem Pražák 
a že bydlím ve Vysočanech. Rozhodně ale 
nejsem nějaký zapšklý národovec.

A jste i vytrvalý, zdá se. Vaše paní běžela 
maraton. Také jste to někdy zkusil?

Maraton jsem neběžel, ale mám uběhnu-
tých pět půlmaratonů. Naposledy 31. března 
2019 ve Varšavě. Vím, že maraton bych nedal. 
On i půlmaraton je strašně dlouhá vzdálenost. 
Jinak běhám pravidelně, i když to na mně 
není tolik vidět. Letos jsem od začátku roku 
zvládl 61 běhů. Průměrná délka je asi devět 
kilometrů, včera jsem běžel 13 kilometrů. 
Letos běhu pomáhalo ošklivé počasí. Nejhorší 
jsou totiž pro běžce velká horka.   

Otázky: Tomáš Cikrt

31. 5. 2021

www.zdravotnickydenik.cz

Otištěno se souhlasem šéfredaktora
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Zpráva Revizní komise ČLK
Zasedání RK ČLK se v roce 2020 konalo jedenáctkrát, z toho třikrát v kanceláři v Praze, čtyřikrát 
v kanceláři v Olomouci a čtyřikrát proběhlo distančním způsobem per rollam.

Stížnostní agenda
Počet stížností se v posledních letech 

podstatněji nemění.
Za rok 2020 bylo registrováno 1 006 stíž- 

ností (1 292 záznamů), z toho bylo 993 po-
stoupeno k řešení okresním disciplinárním 
orgánům, pověření členové RK ČLK odmítli 
290 stížností. Proti odmítnutí stížnosti po-
věřeným členem RK podali stěžovatelé ve  
41 případech námitku, z toho 32 námitek bylo 
zamítnuto, devět stížností bylo po upřesnění 
v námitce přijato a předáno k řešení do RK 
OS ČLK.

Pro častější změny pracoviště lékaře či 
jeho působení na více pracovištích se zvyšují 
problémy s přidělováním kauz na příslušná 
OS ČLK. RK přiděluje stížnosti do okresu 
podle místa registrace lékaře v době, kdy se 
údajný skutek měl stát. Je možnost zažádat 
o delegaci kauzy (z důvodu vhodnosti či pod-
jatosti). V roce 2020 bylo zažádáno o delegaci 
kauzy ve 30 případech, z toho ve 25 případech 
bylo vyhověno.

Členové RK ČLK se účastní jednání ne-
závislých odborných komisí (NOK). V roce 
2020 bylo projednáno šest případů, pět bylo 
zhodnoceno jako postup lege artis.

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

Cizinci ze zemí mimo EU nemohou bez 

složení aprobační zkoušky pracovat bez trva-
lého dozoru, jsou na úrovni medika. Současně 
nejsou oprávněni používat titul MUDr.

Kontrolní činnost
Kontrola ekonomiky a hospodaření ČLK 

probíhala průběžně v součinnosti s ekono-
mickým oddělením ČLK v Olomouci, ale si-
tuace byla ztížena epidemiologickou situací 
v zemi a vyhlášením nouzového stavu.

Velkou pozornost věnuje RK ČLK výběru 
členských příspěvků včetně dlužných částek 
za předchozí roky. Příspěvky mají být zapla-
ceny do 1. 3. běžného roku!

K 31. 12. 2020 nebyly členské příspěvky 
vybrány ve výši 2 906 335 Kč. Největší dluž-
né částky jsou v okresech České Budějovice, 
Tábor, Brno-město a Praha 1.

Odvod členských příspěvků do centra 
k 31. 12. 2020 byl 62 382 Kč (přeplatek je za-
účtován jako záloha na odvod 2021).

Vzhledem k  epidemiologické situaci 
v zemi a vyhlášený nouzový stav nebyly eko-

nomické podklady podrobně projednávány, 
průběžně byla projednána všechna smluvní 
ustanovení a uzavřené smlouvy, všechny 
mají řádně vedené doložky z právního od-
dělení a daňového poradce, všechny jsou 
průběžně uváděny v zápisech ze zasedání 
RK ČLK.

Revizní komise ČLK děkuje oběma kan-
celářím ČLK (v Praze i Olomouci), především 
však děkuje za práci (často nevděčnou) čle-
nům revizních komisí okresních.

Revizní komise ČLK pracovala 
v roce 2020 ve stejném složení:
Členové zvolení za Čechy: MUDr. Jana Ve-
dralová (předsedkyně), MUDr. Hana Čejková,
MUDr. Zdeněk Rybář, MUDr. Tomáš Sýkora.
Členové zvolení za Moravu: prim. MUDr. 
Mgr. Ivana Kohnová (místopředsedky-
ně), prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.,  
MUDr. Ivo Janáček, MUDr. František Řezník.

MUDr. Jana Vedralová,  

předsedkyně RK ČLK

Fo
to

: M
ar

tin
 K

ub
ic

a



TEMPUS MEDICORUM    /   ČERVENEC–SRPEN 2021 23

Zpráva Čestné rady ČLK
V období od listopadu 2019 do října 2020 jednala Čestná rada ČLK na deseti řádných zasedáních, devíti 
dvoudenních a jednom jednodenním. Zasedání se konala pravidelně každý měsíc (kromě dubna a srpna). 
Šestkrát byla zasedání v kanceláři ČLK v Praze, čtyřikrát v Olomouci. Pravidelný mezikrajský seminář 
pro členy revizních komisí a Čestných rad OS ČLK se v uvedeném období nekonal, stejně jako pasování 
Rytíře českého lékařského stavu, které mělo proběhnout 12. 3. 2020.

XXXV. SJEZD ČLK

Kromě svých pravidelných zasedá-
ní se členové čestné rady ČLK zúčastnili 
XXXIV. řádného sjezdu ČLK (23.–24. 11. 
2019) v Brně.

Na svých deseti zasedáních řešila Čestná 
rada ČLK celkem 283 kauz (věcí, případů). 
Z toho 272 kauz bylo projednáno v režimu 
pléna, 11 kauz bylo řešeno jako disciplinár-
ní řízení před Čestnou radou ČLK, dřívější 
senátní řízení.

Nově přijatých kauz bylo 250 (234 ná-
mitek, tři odvolání a 13 kauz předaných z OS 
ČLK).

Opakovaně řešených kauz bylo 22.
Jako disciplinární orgán druhého stupně 

řešila Čestná rada ČLK 274 kauz (272 ná-
mitek, k tomu dvě bývalé druhostupňové 
senáty), a to na základě námitky stěžovate-
le, odvolání obviněného lékaře nebo z moci 
úřední (ex offo).

Při projednávání 272 námitek bylo  
ve 157 (57 procent) kauzách rozhodnutí 
disciplinárních orgánů OS ČLK potvrzeno 
a v 67 (25 procent) případech bylo rozhod-
nutí disciplinárních orgánů OS ČLK zruše-
no a věc vrácena k novému projednání. Ve 

třech kauzách bylo řízení delegováno na jiné  
OS ČLK. Ve 13 kauzách bylo řízení o stížnosti 
zastaveno, neboť námitka byla podána opož-
děně, vzata zpět nebo podána neoprávněnou 
osobou. Ve čtyřech případech byl vyžádán 
posudek oborové komise Vědecké rady ČLK 
nebo jeho doplnění. Ve čtyřech kauzách byl 
vyslechnut člen oborové komise Vědecké rady 
ČLK v přítomnosti disciplinárně obviněných 
lékařů, v osmi případech byla vyžádána zdra-
votnická dokumentace.

V rámci dvou odvolacích řízení Čestná 
rada ČLK uznala lékaře nevinné.

V první instanci řešila Čestná rada ČLK 
devět kauz. V jednom případě bylo řízení za-
staveno, dvakrát bylo rozhodnuto o podmí-
něném vyloučení z ČLK se zkušební dobou 
jednoho a tří let, třikrát bylo řízení odročeno 
a ve třech případech byly uděleny pokuty 
shodně po 10 000 Kč.

Byly projednány čtyři žádosti o zahlazení 
disciplinárního opatření. Tři byly kladně po-
souzeny, v jednom případě nebylo zahlazení 
třeba, protože lékař byl sice vinen, ale dis-
ciplinární opatření nebylo uloženo, jelikož 
projednání splnilo svůj účel.

Při porovnání s předchozím obdobím je 
patrné, že počet projednávaných kauz poklesl 
o 32 kauz (283/315). Počet námitek se snížil 
pouze o devět. Počet disciplinárních řízení 
před Čestnou radou ČLK je prakticky stejný 
(11/12).

Počet zrušovacích rozhodnutí okresních 
disciplinárních orgánů je ve srovnání s minu-
lým obdobím stejný a tvoří pouze ¼ všech 
rozhodnutí okresních disciplinárních orgá-
nů, což je velmi dobrý výsledek disciplinární 
činnosti na okresní úrovni.

Čestná rada a revizní komise mají společ-
nou kancelář a sekretářky.

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

Složení čestné rady ČLK:
Předseda: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
Místopředseda: MUDr. František Liška
Členové: MUDr. Michal Bambas,  
MUDr. Lenka Doležalová, MUDr. Jiří Dostál, 
MUDr. Ladislav Douda, MUDr. Václav Ma-
záč, MUDr. Bohumil Tureček, MUDr. Lenka 
Ťoukálková
Kancelář Čestné rady ČLK sídlí v Praze 5,  
Lékařská 291/2, PSČ 150 06
e-mail: cestnarada@clkcr.cz
Ředitel kanceláře: MUDr. Tomáš Merhaut
Odborný a vědecký pracovník: JUDr. He-
lena Krejčíková, Ph.D.
Sekretářky: Pavla Zimová, Pavla Hloušková, 
Ilona Pokorná
prof. MUDr. Richard Škába, CSc., předseda Čestné rady ČLK

LÉKAŘ,
KTERÝ
LÉČÍ
SRDCEM

Hledáme praktického 
lékaře do ordinace
v Ostravě Porubě
Nabízíme:
•	 odměnu	70	000	Kč	čistého	/	měsíčně		
při	plném	úvazku	(30	hodin	/	týdně)	

•	 flexibilní	volbu	ordinačních	hodin,		
možnost	částečného	úvazku

•	 moderně	vybavenou	ordinaci		
(EKG,	CRP,	INR,	TK	Holter,	ABI)

•	 vhodné	i	pro	lékaře	interních	oborů	či	před	
atestací,	dohled	zkušeného	školitele		
zajištěn,	zajistíme	kompletní	přípravu		
k	atestaci	VPL

•	 příspěvek	na	vzdělávací	akce	až	do	výše		
20	000	Kč	/	ročně

•	 minimum	administrativy
•	 náborový	příspěvek	ve	výši	jednoho		
měsíčního	platu	(splatný	po	zkušební	době)

•	 možnost	náborového	příspěvku	

V	případě	zájmu	nás	prosím	kontaktujte:	
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
WWW.VSEOBECNYLEKAR.CZ

Vhodné i pro lékaře  
v předatestační přípravě
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Zpráva o hospodaření a majetku 
České lékařské komory
Finanční majetek je používán pro běžný chod komory na hrazení průběžných nákladů komory. Dlouhodobý 
nehmotný majetek představuje zejména program pro evidenci lékařů a webové stránky ČLK. Dlouhodobý 
hmotný majetek je používán pro běžnou činnost komory. Rozhodující položkou pohledávek jsou nepřevedené 
členské příspěvky od okresních sdružení, zaplacené zálohy na daň z příjmu za rok 2020, zaplacené zálohy na 
společenskou akci a neuhrazené pohledávky vystavené Mladé frontě za inzerci v časopise a za vzdělávací akce.

Přehled majetku centra 
ČLK k 31. 12. 2020
I. Finanční majetek 

Na účtech finančního majetku jsou ve-
deny zůstatky peněz v pokladnách, zůstatky 
cenin a zejména zůstatky vkladových ban-
kovních účtů. Část finančních prostředků je 
uložena na spořicích účtech.
II.  Dlouhodobý hmotný a nehmotný ma-

jetek 
Rozhodující položkou dlouhodobého 

majetku jsou stavby. Jedná se o kancelářské 

prostory v Praze, Brně a Olomouci. Dále je 
v majetku vedena kancelářská technika a za-
řizovací předměty.  
III. Pohledávky

Zůstatek byl ovlivněn zejména nepře-

vedenými členskými příspěvky od OS ČLK, 
zaplacenou zálohou na daň z příjmu za rok 
2020 a na společenskou akci a neuhrazené 
pohledávky vystavené Mladé frontě za inzerci 
v časopise a za vzdělávací akce.

Porovnání hospodaření centra ČLK
2016 2017 2018 2019 2020

Výnosy  58 436 340,13 59 063 545,01 77 671 010,44 74 115 343,48 69 584 895,54

Z položky výnosů čl. příspěvky 44 264 696,00 43 713 532,00 55 388 813,00 56 069 086,00 56 665 177,00

Náklady 54 938 262,07 51 922 209,73 61 506 256,14 60 484 533,52 54 921 659,09

Hosp. výsledek před zdaněním 3 498 078,06 7 141 335,28 16 164 754,30 13 630 809,96 14 663 236,45

Daň z příjmu 1 788 698,00
(19 %)

2 227 080,00
(19 %)

3 981 644,00
(19 %)

3 551 937,00
(19 %)

3 278 268,00
(19 %)

Hosp. výsledek po zdanění 1 709 380,06 4 914 255,28 12 183 110,30 10 078 872,96 11 384 968,45

Název Stav k 31. 12. 2020

I. Finanční majetek 19 524 861,85

II. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 622 713,97

Dlouhodobý hmotný majetek 222 021 958,43

III. Pohledávky 2 688 626,19

Hospodářský výsledek centra ČLK
Před  

zdaněním Kč
Základ pro  

výpočet daně
Daň Kč (%) Po 

zdanění Kč

2010 2 775 958 7 159 960 1 360 392 (19 %) 1 415 566

2011 2 828 162 7 203 212 1 368 610 (19 %) 1 459 552 

2012 5 540 869 9 527 804 1 810 283 (19 %) 3 730 586

2013 7 553 833 11 859 391 2 253 284 (19 %) 5 300 549

2014 5 924 042 10 986 064 2 087 352 (19 %) 3 836 690

2015 8 127 745 12 205 072 2 318 964 (19 %) 5 808 781

2016 3 498 078 9 414 200 1 788 698 (19 %) 1 709 380

2017 7 141 335 11 721 473 2 227 080 (19 %) 4 914 255

2018 16 164 574 20 956 021 3 981 644 (19 %) 12 183 110

2019 13 630 810 18 694 403 3 551 937 (19 %) 10 078 873

2020 14 663 236 17 254 042 3 278 268 (19 %) 11 384 968

Za OS ČLK zaplatila v roce 2020 daň 3 052 422 Kč.

ČLK v roce 2020 zaplatila celkem daň ve výši 6 330 690 Kč.

Finanční majetek ČLK
Stav k 31. 12. Centrum ČLK

Fin. prostředky
OS ČLK

Fin. prostředky
Celkem

Fin. prostředky

2010 26 713 272 35 534 419 62 247 691

2011 22 421 068 37 054 273 59 475 341

2012 28 034 733 41 484 239 69 518 972

2013 32 469 952 44 165 986 76 635 938

2014 34 171 336 48 921 792 83 093 128

2015 40 023 716 53 231 368 93 255 084

2016 41 658 840 54 616 308 96 275 148

2017 9 366 012 59 635 701 69 001 713

2018 34 835 786 52 107 578 86 943 364

2019 38 112 203 57 644 352 95 756 555

2020 19 524 862 66 644 560 86 169 422

2011 – centrum zakoupilo služební byt v Praze za 4 400 000 Kč
2014 – centrum zakoupilo kanceláře v Olomouci za 3 100 000 Kč
2017 – centrum zaplatilo za Dům lékařů 40 000 000 Kč
2018 – OS ČLK poskytla centru na Dům lékařů půjčky celkem 14 265 000 Kč
2020 – centrum použilo na rekonstrukci Domu lékařů vlastní finanční  
prostředky ve výši 16 209 543 Kč
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Zpráva auditora
HOSPODAŘENÍ ČLK
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Kompenzační vyhláška pro rok 2021 – 
snaha o nápravu výpočtu odměn
Opakovaně jsme informovali o problémech s výplatou odměn pro zdravotníky v ambulantním sektoru. 
Zdravotní pojišťovny již poskytovatelům vyplatily prostředky na odměny vypočtené podle kompenzační 
vyhlášky pro rok 2020. Výpočet odměn byl vázán na počet zdravotníků a jejich úvazků uvedených 
v příloze č. 2 smlouvy uzavřené se zdravotními pojišťovnami ke dni 31. 12. 2020. Částka poskytnutá na 
odměny byla vázána na produkci poskytovatele v posledním kvartálu roku 2020 v porovnání s produkcí 
v posledním kvartálu roku 2018 a také na to, zda má poskytovatel uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami, jejichž pojištěnci jsou významně zastoupeni v daném kraji.

V návaznosti na problémy, které při výplatě odměn v ambulantním 
sektoru zdravotními pojišťovnami vznikly, Ministerstvo zdravotnic-
tví navrhlo nový způsob výpočtu a zakotvilo jej do kompenzační 
vyhlášky pro rok 2021, která byla publikována 30. 6. 2021 ve Sbírce 
zákonů a je účinná od 1. 7. 2021. 

Zdravotní pojišťovny provedou do 31. 7. 2021 nový výpo-
čet částky na odměny, a to následujícím způsobem:
–  Zdravotní pojišťovny budou při novém výpočtu vycházet z po-

čtu zdravotníků a jejich týdenních úvazků, které k 30. 6. 
2021 evidují ZP. Oproti kompenzační vyhlášce pro rok 2020 
došlo ke zmírnění podmínky v  tom smyslu, že zdravotníci 
nemusejí být uvedeni v  příloze č. 2 smlouvy uzavřené mezi 
poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, ale postačí, že tyto 
zdravotníky a  jejich úvazky zdravotní pojišťovny na základě 
oznámení poskytovatele ke dni 30. 6. 2021 evidují. 

–  Pro určení nároku na odměnu bude porovnávána produkce  
v 1. Q 2021 ( body + korunové položky) s produkcí v 1. Q 
2019. Částka na odměny nebude krácena, pokud poskytovatel 
v 1. Q 2021 dosáhne alespoň 75% produkce vykázané za 1. Q 
2019. Pokud bude produkce v 1. Q 2021 menší, bude se částka na 
odměny poměrně krátit (stejný princip byl zakotven v KV 2020).

–  Oproti původnímu výpočtu jsou zmírněny dopady ne-
splnění produkce na poskytovatele, kteří v  1. Q 2019 
ošetřili 10 a méně pojištěnců. U těchto poskytovatelů po-
stačí pro splnění podmínky 75% produkce, aby v  1. Q 2021 
vykázali minimální objem péče, konkrétně alespoň v hodnotě  
0,75 bodu nebo 0,75 Kč.

Od takto nově vypočtené částky na odměny zdravotní po-
jišťovny odečtou částku, kterou poskytovateli vyplatily dle 
kompenzační vyhlášky pro rok 2020, a pokud bude výsledkem 
tohoto odečtu kladné číslo, poskytovatel tuto částku obdrží jako 
doplatek na odměny. Případný doplatek by měli poskytovatelé 
obdržet do 31. 7. 2021. Důležité je, že pokud bude výsledek ode-
čtu záporný, poskytovatel nebude vyplacené prostředky vracet. 
Doplatek se bude týkat těch poskytovatelů, kteří v průběhu tohoto 
roku dohlašovali zdravotním pojišťovnám zdravotníky a/nebo 
navyšovali jejich úvazky, a těch poskytovatelů, již v posledním 
kvartálu 2020 nesplnili podmínku 75% produkce porovnávacího 
období a v 1. Q 2021 tuto podmínku splní nebo se jí více přiblíží. 

Kompenzační vyhláška pro rok 2021 oproti kompenzační 
vyhlášce pro rok 2020 dále zakotvuje nárok na odměny i pro 
rezidenty, a to ve výši 75 000 Kč hrubého s tím, že posky-

tovatel obdrží na jednoho rezidenta částku 100 350 Kč, v rámci 
které je poskytovateli uhrazena i částka na povinné odvody na 
zdravotní a  sociální pojištění (částka 25  350 Kč) Podmínkou 
výplaty odměny pro rezidenta je, že poskytovatel nahlásil lé-
kaře-rezidenta zdravotním pojišťovnám k  30. 6. 2021 a  že se 
u  poskytovatele rezident účastnil specializačního vzdělávání 
alespoň po část období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 a je ve smlouvě 
uveden s nulovým úvazkem. Ambulantní specialisté mají nárok 
na výplatu odměny pro rezidenta, pokud zdravotním pojišťovnám 
nad rámec uvedeného doloží, že jsou pracovištěm akreditovaným 
pro vzdělávání. Pracoviště praktických lékařů a gynekologická 
pracoviště akreditaci dokládají již v rámci uzavírání úhradových 
dodatků, aby získala nárok na bonifikaci za účast na postgra- 
duálním vzdělávání lékařů. 

U praktických lékařů a ambulantních specialistů kompen-
zační vyhláška pro rok 2021 navyšuje regulační limit na 
léky, zdravotnické prostředky, ZUM/ZULP a vyžádanou 
péči na 130 % referenčního limitu. U ambulantních specialistů 
a komplementu hrazených přes PURO se zmírňuje dopad re-
gulace tím, že se, stejně jako v kompenzační vyhlášce pro rok 
2020, v úhradovém vzorci pro výpočet limitu použije buď počet 
unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2019 nebo v roce 2021, 
podle toho, co bude pro poskytovatele výhodnější. V segmentu 
gynekologů kompenzační vyhláška pro rok 2021 oproti úhra-
dové vyhlášce navyšuje základní hodnotu koeficientu navýšení 
hodnoty NPURO v úhradovém vzorci pro výpočet limitu z 1,11 
na 1,13 a ruší bonifikaci 0,02 za podíl těhotných s provedeným 
UZ vyšetřením – výkony č. 32410, 32420 nebo 63415 do 20 %. 
Další případné kompenzace pro rok 2021 budou dle vyjádření 
ministerstva řešeny až po ukončení roku 2021 cestou novely 
kompenzační vyhlášky pro rok 2021. 

Závěrem lze shrnout, že do konce července 2021 by měli 
poskytovatelé od zdravotních pojišťoven obdržet nové vy-
účtování odměn. V případě, že výsledkem nového výpočtu 
bude doplatek, měly by tento doplatek zdravotní pojišťovny 
poskytovateli uhradit do 31. 7. 2021. Na úhradě doplatku se 
budou opět podílet všechny zdravotní pojišťovny, které mají 
v  příslušném kraji významné zastoupení pojištěnců. Je tedy 
zachován stejný princip jako v kompenzační vyhlášce pro rok 
2020. Pokud poskytovatel nemá s některou z těchto zdravotních 
pojišťoven uzavřenu smlouvu, část doplatku neobdrží.

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

ODMĚNY PRO ZDRAVOTNÍKY
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Chvilkovým členem  
Rady poskytovatelů
Lékařská komora měla v osobě svého prezidenta zastoupení v Radě poskytovatelů Ministerstva 
zdravotnictví ČR od počátku její existence. Jednání Rady poskytovatelů přestali ministři zdravotnictví 
svolávat v roce 2012.

Rada poskytovatelů poté byla obnovena příkazem ministra 
Vojtěcha č. 5/2018 jako „externí odborný poradní sbor ministra 
zdravotnictví za účelem efektivního naplňování zdravotní poli-
tiky ministerstva v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších 
otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví“. Předsedou Rady 
poskytovatelů byl ministrem Vojtěchem jmenován gynekolog  
dr. Vladimír Dvořák. Rada poskytovatelů podle prohlášení minister-
stva reprezentuje zájmy všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče 
v ČR a slouží k objektivní vzájemné informovanosti o významných 
změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady poskytovatelů zdravotní 
péče jsou podle jejího statutu zástupci všech významných organizací 
sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb. 

Ministr Vojtěch lékařskou komoru důsledně obcházel a mé opa-
kované žádosti o zastoupení komory v Radě poskytovatelů odmítal. 

Ministr Prymula mi na podzim 2020 členství v Radě poskytovatelů 
veřejně slíbil, ale úřad opustil dříve, než stačil jmenování realizovat. 

Ministr Blatný se naopak rozhodl postupovat vůči České lékařské 
komoře obdobně jako Adam Vojtěch, a také on tedy zastoupení ČLK 
v Radě poskytovatelů odmítl. 

Členem Rady poskytovatelů MZ jsem tak byl z titulu funkce 
prezidenta ČLK jmenován na základě své žádosti až ministrem 
Arenbergerem, a to s účinností od 27. 4. 2021. Měl jsem tak možnost 
účastnit se zasedání, na kterém Rada poskytovatelů MZ přijala 
následující usnesení:

● Rada poskytovatelů žádá ministra zdravotnictví ČR, aby se 
zasadil o navýšení příspěvku státu na „státní pojištěnce“ o 500 Kč. 
Důvodem je extrémní nárůst výdajů veřejného zdravotního pojištění 
v souvislosti s pandemií covidu-19. 

Rada poskytovatelů tak podpořila návrh prezidenta ČLK, který 
účastníky informoval o svém dopisu předsedovi vlády.

● Rada poskytovatelů žádá, aby plošné preventivní testování 

RADA POSKYTOVATELŮ

populačních skupin na covid-19 nebylo hrazeno z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění. Pokud by tato praxe pokračovala, hrozí 
zhroucení systému veřejného zdravotního pojištění. 

Rada poskytovatelů neschválila můj alternativní návrh, jehož 
cílem bylo zároveň podpořit důležitost zachování epidemických 
PCR testů: „Rada poskytovatelů žádá, aby plošné preventivní testování 
populačních skupin na covid-19 bylo zachováno, ale aby nebylo hrazeno 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nýbrž přímo ze státního 
rozpočtu. Za tímto účelem Rada poskytovatelů navrhuje vytvoření 
státního fondu pro boj s epidemií nemoci covid-19.“

● Zástupci MZ ČR a poskytovatelů deklarují, že segmenty, jež 
dosáhnou v rámci dohodovacího řízení dohody s plátci, by neměly 
být znevýhodněny proti těm, které dohody nedosáhnou. 

Tento princip považuji za krajně pochybný. Dochází tak k paradox-
ní situaci, kdy poskytovatelé, kteří uzavírají s pojišťovnami nevýhodné 
dohody, zhoršují vyjednávací pozici těch, kdo se odmítají podřídit 
diktátu pojišťoven, přičemž by zároveň ale měli těžit z případného 
úspěchu statečnějších kolegů.

Další jednání Rady poskytovatelů se uskutečnilo 8. 6. 2021, ale 
to se mě už netýkalo. Staronový ministr Vojtěch mě totiž, věren své 
zásadě, že lékařskou komoru je třeba ignorovat, z této rady odvolal 
hned prvního června, a to s odůvodněním, že „Rada poskytovatelů 
je externím poradním sborem ministra a účast prezidenta České 
lékařské komory není v souladu s jejím statutem, podle kterého 
jde o kolektivní orgán složený z předních zástupců segmentu po-
skytovatelů zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání.“

Milan KubekIn
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KORONAVIRUS

Dopis ministra lékařům

Vážené lékařky, vážení lékaři,
mám pocit toho, čemu se říká déjà vu. 

Byl to minulý rok, také začátek července 
a já vám tehdy psal, jak jsme se vypořádali 
s pandemií. Od té doby se toho mnoho událo. 
Já se rozhodl skončit v pozici ministra, při-
šla druhá a třetí vlna pandemie, spustilo se 
očkování a po mně se v ministerském křesle 
vystřídali během krátké chvíle další tři mi-
nistři. A je zase červenec. Já jsem po osmi 
měsících zpět a píšu pro vás dopis. Přece 
jenom je ale něco jiné. Dnes už je polovina 
české populace naočkovaná alespoň první 
dávkou vakcíny proti koronaviru. 

Máte za sebou neuvěřitelně náročný 
rok a půl. Myslím, že tady jsou slova málo. 
Dovolte mi vám vyjádřit obrovský obdiv za 
práci, kterou pro naši společnost děláte. 
Děkuji za vaši obětavost, trpělivost, odvahu 
a sílu, se kterou jste vykonávali svou práci 
v minulých měsících, kdy ČR čelila naprosto 
bezprecedentní pandemii. Největší pande-
mii za posledních sto let. Vím, že jste se ocitli 
v okamžicích, kdy jste byli na pokraji svých 
sil. V takové situaci se můžete obracet na 
Linku psychické podpory pro zdravotníky. 
Aktuálně jsou v provozu dvě čísla, na která 
můžete zavolat a poradit se. S jakýmkoliv 
problémem, nejen covidovým. Na druhé 
straně sluchátka jsou vaši kolegové, zdra-
votníci, kteří vám pomohou zvládnout těžké 
profesní situace.

Vraťme se ale zpět k aktuální situaci. 
Bohužel stále nemáme vyhráno. Korona-

virus nezmizel, nejsme zatím dostatečně 
proočkovaní, objevují se mutace. Hranice 
mezi normálním životem a  lockdownem 
je velmi tenká. Postupujeme proto opatr-
ně, protože už nikdy nic zavírat nechceme. 
Naším cílem je udržet náš život již navždy 
v normálu, i když za cenu opatření, jako je 
povinnost nosit respirátor uvnitř, omezení 
počtu účastníků na akcích a pak zejména 
přísná pravidla pro návrat ze zahraničí. Ani 
to není příjemné. Na druhou stranu můžeme 
zajít do restaurace, do divadla, jet na dovo-
lenou, děti s kamarády na tábor. Život se 
opět rozběhl. Nesmíme si to zkazit. Musíme 
se opět semknout a vytvořit si proti viru 
společnou imunitu. 

Bez vás to ale nedáme. Proto bych vás 
chtěl o něco požádat. O něco velmi důležité-
ho. Ačkoliv autorita ministerstva, popularita 
herců, sportovců a influencerů podpoře oč-
kování mezi lidmi hodně pomáhá, vaší lékař-
ské autoritě se ani jedno z vyjmenovaných 
nevyrovná. Proto bych vás chtěl poprosit, 
pomozte nám s vysvětlováním důležitosti 
očkování. Jste denně v blízkosti svých pa-
cientů, slyšíte jejich názory, obavy. A vaši 
pacienti vás respektují. Budu nesmírně rád, 
když o očkování s nimi budete hovořit. Řada 
z vás tráví na očkovacích místech dny a noci. 
Často ve svém volném čase. Nesmírně si toho 
vážím. Děkuji vám, že nám pomáháte dostat 
se z této krize. Ještě jednou to zopakuji, bez 
vás by to nešlo. 

Očekáváme, že se brzy dostaneme do 
momentu, kdy se k očkování zaregistrují 
všichni, kteří mají zájem. Hledáme proto 
všechny cesty, jak oslovit i ty, kteří očko-
vání doposud odmítali. Jsem přesvědčen, 
že pomůže, když půjdeme blíže za lidmi. 
Připravujeme proto mobilní očkovací týmy, 
jež budou v místech s velkou koncentrací 
osob. Začneme pilotními centry na Hlavním 
nádraží v Praze a pak v obchodním centru 
na Chodově. Uvidíme, jak se osvědčí a podle 
toho je rozšíříme na celou republiku. A jedna 
důležitá věc, tato centra budou dostupná bez 
předchozí registrace. Tedy otevřena každé-
mu kolemjdoucímu. Zahraniční zkušenosti 
říkají, že to může pomoci. 

Připravujeme se pečlivě na podzim, na 
návrat našich občanů z dovolených a dětí 
do škol. Po zkušenostech z minulého roku 
jsme velmi obezřetní. Proto jsme ponechali 
respirátory ve všech vnitřních prostorách. 

Počítáme s plošným testováním ve školách 
na začátku září. Kvůli obavám z importu 
mutací máme přísné podmínky pro návrat 
ze zahraničí. Zaměstnanci se v  takovém 
případě musejí prokázat testem svému 
zaměstnavateli. Kromě toho jsme spustili 
plošný screening pozitivních PCR vzorků  
tzv. diskriminačním PCR. Tak odhalíme zná-
mé mutace. A vytvořili jsme síť sekvenačních 
center, minimálně jedno v každém kraji, 
která se zaměřují na detekci zcela nových 
mutací. Nic nepodceňujeme. 

Vážené lékařky a vážení lékaři, dovolte 
mi závěrem ještě odbočit od covidu. Blíží se 
podzim a s tím také potřeba očkování proti 
chřipce. Jednám s výrobci vakcín o navý-
šení dodávek. Již se mi podařilo vyjednat 
200 tisíc vakcín navíc a budu dále usilovat 
o ještě větší navýšení. I v tomto směru budu 
rád za vaši pomoc. Musíme oslovit zejména 
seniory a chronicky nemocné. I když se vše 
teď točí kolem covidu, chřipka je také ne-
bezpečná a lidé by na to neměli zapomínat. 
Pomozte nám to, prosím, svým pacientům 
připomenout.

Stejně tak preventivní prohlídky a ná-
vštěvu vyšetření v rámci screeningových 
programů. Doba covidová bohužel způso-
bila, že lidé zejména ze strachu z nákazy 
odkládali návštěvu lékaře, zanedbali svůj 
zdravotní problém, nebo kvůli odložení 
preventivní prohlídky vznikající problém 
neodhalili včas. Dopady uvidíme až v dal-
ších měsících a možná i letech. Usilujme, 
prosím, společně o to, aby se lidé vrátili do 
ordinací, nevyhazovali pozvánky na preven-
tivní vyšetření a neodkládali své zdravotní 
problémy. Jen s vaší autoritou se nám to 
podaří. 

Na těchto posledních řádcích bych chtěl 
upřímně vyjádřit radost, že mohu opět s vámi 
lékaři spolupracovat. Ujišťuji vás, že v násle-
dujících měsících dám své veškeré síly do 
toho, abych posunul práce na probíhajících 
reformách, zejména primární a psychiatric-
ké péče, a dotáhl klíčové změny, které jsme 
společně nastartovali. Jako například novelu 
zákona o veřejném zdravotním pojištění či 
zákon o elektronizaci zdravotnictví. Dám do 
následujících měsíců vše.

Vážené lékařky, vážení lékaři, přeji vám 
krásné a pokud možno klidné léto. 

Adam Vojtěch

ministr zdravotnictví
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Úmrtí v souvislosti s covidem-19 za rok 2020 
je o 50 procent častější, než se vykazovalo 
Hodnocení dopadu pandemie z hlediska úmrtnosti na covid-19 se pro rok 2020 zakládalo až do konce 
června 2021 na datové základně průběžných hlášení o počtech zemřelých v souvislosti s onemocněním 
covid-19. Vykazované počty úmrtí podléhaly velmi často kontroverzím. 

Jedna skupina, včetně představitelů Ministerstva zdravotnictví 
(MZ), počty spíše bagatelizovala s tím, že nejspíš nadhodnocují rea-
litu extrémně kvalitní evidencí, včetně započítávání i úmrtí na jiné 
příčiny než covid-19 (viz např. Otázky Václava Moravce a duel Jana 
Blatného, tehdejšího ministra zdravotnictví, s Milanem Kubkem, 
prezidentem ČLK (www.ceskatelevize.cz). Druhá skupina, včetně 
demografů z Přírodovědecké fakulty UK, poukazovala na skuteč-
nost doloženou výpočty, že vykazované počty úmrtí jsou výrazně 
podhodnoceny, a neodpovídají tak skutečné závažnosti situace, viz 
např. Dzúrová, Hulíková, 2020. Na společné tiskové konferenci ČSÚ 
a ÚZIS bylo 30. 6. 2021 oficiálně potvrzeno, že v roce 2020 zemřelo 
v přímé či nepřímé souvislosti s covidem-19 celkem 17 235 osob, 
namísto do té doby uváděných 11 968 úmrtí (5 267 úmrtí v souvislosti 
s covidem-19 bylo dohlášeno později). 

Počet úmrtí (17 235 úmrtí v souvislosti s onemocněním 
covid-19 za rok 2020) a nadúmrtnost

V rámci tohoto příspěvku se pokusíme stručně shrnout základní 
údaje vztahující se k roku 2020, představíme však také aktuální vývoj 

z hlediska nadúmrtnosti, který je v době přípravy článku datově pokryt 
do 20. týdne 2021, tedy do 23. května 2021.

Ke konci roku bylo na webu Ministerstva zdravotnictví (Komen-
da a kol. 2020) evidováno zhruba 12 tisíc zemřelých v souvislosti 

KORONAVIRUS
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s onemocněním covid-19. Dalo se však velmi dobře usuzovat, že toto 
číslo nebude konečné. Vodítkem se totiž stal ukazatel nadúmrtnosti, 
který je i pro mezinárodní porovnání považován jako jeden z ne-
průkaznějších ukazatelů dopadu pandemie právě proto, že vychází 
z celkových počtů zemřelých a není ovlivněn rozdíly v kódovací 
praxi příčin úmrtí. V rámci nadúmrtnosti se totiž sleduje celkové 
navýšení počtu zemřelých, a to bez rozlišení příčiny smrti. Odpadá 
tak nejistota týkající se toho, jaké úmrtí vykazovat jako související 
s onemocněním covid-19 a kde došlo k úmrtí z jiných příčin. Zároveň 
jsou tím vyřešeny mezinárodní rozdíly ve vykazování úmrtí v rámci 
současné pandemie. Kromě toho jsou celkové počty zemřelých vy-
kazovány relativně rychle, s odstupem několika týdnů, a pomáhají 
tak mapovat relativně aktuální vývoj.

Jak ukazuje tabulka 1, celková výše absolutní nadúmrtnosti (na-
výšení celkového počtu zemřelých) za rok 2020 (1.–53. týden) v po-
rovnání s průměrem předchozích let (2015–2019) dosáhlo více než 
18,5 tisíce. Z této hodnoty lze část přičíst na vrub procesu stárnutí 
populace, tedy nárůstu počtu osob v nejvyšším věku, kdy je přirozeně 
intenzita úmrtnosti nejvyšší. I se zohledněním tohoto dopadu došlo 
k nárůstu počtu zemřelých o téměř 17 tisíc. Pokud počet zemřelých 
v roce 2020 porovnáme pouze s posledním předpandemickým rokem 

2019, zaznamenáme 15procentní navýšení, při očištění o vliv stárnutí 
by se jednalo o zvýšení počtu zemřelých o přibližně 15 tisíc. Nesoulad 
této hodnoty s vykazovaným počtem zemřelých v souvislosti s covi-
dem-19 budil diskuse již v uplynulých měsících. 

Jak dokládá tabulka 1, ne všechny věkové skupiny byly nadú-
mrtností zasaženy stejně. Protože covid-19 postihuje zejména vyšší 
věkové skupiny, je nadúmrtnost koncentrována především v nich. 
V mladších věcích se naopak ukazuje tzv. podúmrtnost, tedy pokles 
počtu zemřelých v porovnání se srovnávaným obdobím. Ta je patrná 
především v případě dětí a mladých lidí. Nesporný podíl na ní má ome-
zení pohybu v důsledku protipandemických opatření, neboť hlavně 
v dětském věku jsou tzv. vyhnutelná úmrtí koncentrována ve skupině 
vnějších příčin, především nehod a úrazů. Tato pozitivní skutečnost 
platila zejména v roce 2020, poněkud méně již v počátkem roku 2021.

Nadúmrtnost se projevila především ve věku nad 40 let (obrázek 1).  
V případě nejmladší ze zobrazených věkových skupin (40–64 let) je 
jednoznačně patrné zvýšení počtu zemřelých během podzimních 
vln pandemie (zhruba o 50 procent), nejhorší dopad na tuto věkovou 
skupinu měla však až jarní vlna (březen 2021), kdy počet zemřelých 
narůstal až o 70 procent v porovnání s lety 2015–2019. Dopad všech 
tří posledních pandemických vln byl zhruba stejný ve věku 65–74 

Obrázek 1: Vývoj absolutní a relativní nadúmrtnosti v týdnech 2020 a 2021 (do 20. týdne) podle věkových skupin

KORONAVIRUS

Tabulka 1: Absolutní nadúmrtnost v 1.–53. týdnu roku 2020 v porovnání se stejnými týdny let 2015–2019,  
rozlišení dle věkových skupin

Věková skupina

0–14 let 15–39 let 40–64 let 65–74 let 75–84 let 85 a více let Celkem

Absolutní nadúmrtnost (rozdíl počtu zemře-
lých v 1.–53. týdnu roku 2020 v porovnání 
s průměrem let 2015–2019)

-63 -123 254 3 819 8 010 6 669 18 566

Absolutní nadúmrtnost (rozdíl počtu zemře-
lých v 1.–20. týdnu roku 2021 v porovnání 
s průměrem let 2015–2019)

-34 4 2 155 5 864 7 034 3 152 18 176

Zdroj dat: Komenda a kol. 2020, Český statistický úřad 2020a, vlastní zpracování
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let, v některých týdnech docházelo k nárůstu počtu zemřelých až  
o 90 procent. Podzimní vlna pak nejvíce poznamenala nejstarší věkové 
skupiny (75 a více let), v týdnech kulminace epidemické vlny (pře-
lom října a listopadu 2020) se počet zemřelých zvedal až o více než  
100 procent proti srovnávanému období (obrázek 1).

I v oficiálních statistikách nedávno zveřejněných se právě listopad 
2020 ukazuje z hlediska úmrtnosti jako nejhorší měsíc roku 2020, 
měsíce říjen a prosinec byly v tomto ohledu jen nepatrně lepší. Lze 
tedy konstatovat, že zaznamenané zvýšení počtu zemřelých bylo v roce 
2020 koncentrováno do jeho poslední čtvrtiny. Jak dokumentuje ob-
rázek 1, bohužel tento trend pokračoval v prvních měsících roku 2021.

Z hlediska dříve diskutovaného nesouladu celkového pozorova-
ného navýšení počtu zemřelých (tabulka 1) a průběžně evidovaného 
počtu zemřelých v souvislosti s onemocněním covid-19, který byl cca 
o třetinu nižší, je klíčový aktualizovaný údaj ÚZIS z TK dne 30. června 
2021, který udává, že po doplnění všech záznamů a jejich ověření 
bylo celkem „za rok 2020 nahlášeno 17 235 úmrtí přímo nebo nepřímo 
souvisejících s covidem-19“ (ČSÚ 2021). Je zřejmé, že tento počet 
úmrtí koresponduje mnohem přesněji s naším dříve publikovaným 
předpokladem počtu úmrtí s covidem-19. 

Covid-19 jako základní příčina úmrtí 
(10 539 úmrtí za rok 2020)

Z celkem vykázaných 17 235 úmrtí přímo nebo nepřímo sou-
visejících s covidem-19 byla základní příčina smrti covid-19 po-
tvrzena v případě 10 539 úmrtí (ČSÚ 2021). Covid-19 se tak stal 
v roce 2020, po ischemické chorobě srdeční, druhou nejčastější 
příčinou smrti. 

Z uvedeného je zřejmé, o jak zásadní onemocnění se jedná a jak 
dramatický jeho dopad na českou společnost je. Pro představu je 
možné porovnat uvedenou hodnotu s počty zemřelých na vybrané 
nejčastější příčiny smrti v roce 2019 (obrázek 2). Ve čtvrtém čtvrtletí 
(protože úmrtí na covid-19 byla, jak bylo uvedeno, také koncentrována 
na konci roku) roku 2019 bylo zaznamenáno přes 12 tisíc zemře-
lých na nemoci oběhové a cévní soustavy, což je nejčastější skupina 
příčin smrti v Česku. Přes sedm tisíc zemřelých pak bylo vykázáno 
v souvislosti s novotvary, na hodnotě do dvou tisíc zemřelých se pak 
pohybují nemoci dýchací soustavy, vnější příčiny smrti a ostatní 
(obrázek 2). I při jednoduchém srovnání uvedených informací s fak-
tem, že většina z evidovaných 10,5 tisíce zemřelých, kde covid-19 byl 
hlavní příčinou smrti, nastala také v posledním čtvrtletí (v tomto 
případě roku 2020), je zřejmé, že i pokud bychom jedinou diagnózu 
covidu-19 srovnávali s uvedenými skupinami příčin smrti (tedy více 
jednotlivými příčinami v každé skupině), dostal by se ve srovnávaném 
čtvrtletí na druhou pozici, a to za celou skupinu nemocí oběhové 
a cévní soustavy. Rozhodně by tak překročil celkový počet zemřelých 
na všechny zhoubné novotvary.

Onemocnění covid-19 se však stalo druhou nejčastější příčinou 
smrti za celý rok 2020, pokud ho již neporovnáváme se skupinami 
diagnóz, ale skutečně s konkrétními samostatnými příčinami. Dle 
údajů ČSÚ (2021) bylo v roce 2020 zaznamenáno přes 19 tisíc úmrtí 
v souvislosti s ischemickou chorobou srdeční, což je dlouhodobě 
nejčastější příčina smrti v Česku. Tradičně druhá nejčastější příčina 
smrti (cévní nemoci mozku) se 7,6 tisíce vykázaných případů však již 
počet zemřelých se základní příčinou covid-19 nepřekonala. Rozdíly 
ve struktuře příčin smrti jsou patrné z hlediska věku, onemocnění 
covid-19 patřilo mezi pět nejčastějších příčin úmrtí již od středního 
věku (tabulka 2). Ve věkové kategorii 45–64 let obsadil covid-19 jako 

základní příčina úmrtí páté místo (789 úmrtí; pět procent zemřelých) 
a ve věkové skupině 65–74 let místo třetí (2,4 tisíce úmrtí; osm procent 
zemřelých). Ve dvou nejstarších věkových kategoriích byl covid-19 
již druhou nejčastější příčinou smrti. 

Pokud opět alespoň orientačně zohledníme časové hledisko, tedy 
uvážíme, že v posledním čtvrtletí roku 2020 zemřela většina vykáza-
ných zemřelých na covid-19, ale v průměru jen zhruba čtvrtina počtu 
zemřelých na ischemickou chorobu srdeční (tedy zhruba necelých 
pět tisíc osob), covid-19 by se tak jednoznačně stal nejčastější 
příčinou smrti v Česku v posledním čtvrtletí roku 2020.

A rok 2021?
Na závěr je možné uvést několik klíčových informací, které se již 

vážou k roku současnému, 2021. Jak se ukázalo, hodnoty vykazované 
nadúmrtnosti jsou skutečně kvalitním vodítkem pro hodnocení do-
padu pandemie, neboť pro rok 2020 si relativně přesně odpovídají 
celková zaznamenaná nadúmrtnost a počet případů úmrtí uznaných 
oficiálně jako přímo či nepřímo s onemocněním covid-19 souvisejících. 

Pokud tedy ze stejného ukazatele vyjdeme i pro rok 2021, může-
me již nyní mít rámcovou představu možného výsledku celkového 
hodnocení letošního roku. Je totiž zřejmé, že vykázaná hodnota 
nadúmrtnosti za prvních 20 týdnů roku 2021 (do 23. května 2021) 
již v podstatě dosáhla hodnoty nadúmrtnosti za celý rok 2020 (ta-
bulka 1). Zatímco v roce 2020 byla nadúmrtnost koncentrována do 
posledního čtvrtletí, v roce 2021 šlo v největší míře o měsíce leden až 
březen, v průběhu dubna teprve zaznamenáváme postupný pokles 
hodnoty nadúmrtnosti (obrázek 1). Tento pokles byl nejzásadnější 

Obrázek 2: Nejčastější příčiny smrti, počty zemřelých v jednotli-
vých čtvrtletích roku 2019, bez rozlišení pohlaví
Zdroj: Český statistický úřad (2020b), vlastní zpracování
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Do týmu EUC Kliniky Liberec
hledáme internistu se zájmem 
o sportovní medicínu. 

Máte vášeň 
pro sport? 

Pro naši EUC Kliniku v Liberci hledáme lékaře/ku internistu se zaměřením na sportovní medicínu. Po-
kud jste se se sportovní medicínou zatím nesetkal/a, ale zajímá vás, nevadí, u nás máte příležitost se 
ji naučit. Co vám můžeme nabídnout? Vyjdeme vám vstříc v nastavení pracovní doby i velikosti pra-
covního úvazku tak, abyste měl/a dost času na rodinu a koníčky. Podpoříme vás v dalším vzdělávání. 
Poskytneme vám zázemí stabilní společnosti, dobré fi nanční ohodnocení i prostor na seberealizaci. 
Kromě týmu sportovní medicíny doplňujeme také náš tým praktických lékařů! 
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(a jeho začátek lze pozorovat mnohem dříve) v nejvyšších věkových 
skupinách, které během jara 2021 již procházely očkováním. 

V důsledku toho je patrný zásadní rozdíl proti roku 2020: zatímco 
na konci loňského roku byla nadúmrtnost soustředěna především ve 
věku 75 a více let, v roce 2021 nastala změna a hodnota nadúmrtnosti 
se výrazně navýšila především ve věku 40–74 let, ve věku 85 a více 
let je v porovnání s rokem 2020 zhruba poloviční a již několik týdnů 
její hodnotu pozorujeme v lehce záporných hodnotách (obrázek 1).

Při pohledu na vývoj nadúmrtnosti v roce 2021 však můžeme 
konstatovat alespoň jednu pozitivní informaci: ve 20. týdnu roku 
došlo k tomu, že zaznamenaná nadúmrtnost (v průměru za všechny 
věky) dosáhla nuly. Sice to neznamená, že pandemie je definitivně za 
námi, ale z hlediska úmrtnosti to jistě příznivá zpráva je. I když i její 
vyznění může být relativní – je třeba si uvědomit, že i pokud by do 
konce roku nadúmrtnost znovu nevzrostla, bude bilance letošního 
roku srovnatelná s loňskou a nemohli bychom tedy čekat jakékoliv 

zlepšení demografických ukazatelů. Pravděpodobně by i v roce 2021 
byl covid-19 jednou z nejčastějších příčin smrti, v prvním čtvrtletí 
roku bude pravděpodobně opět nejčastější. Je pak otázkou, zda je 
možné alespoň teoreticky očekávat zlepšení situace natolik, že nejenže 
nepřijde další vlna pandemie, ale že by do konce roku byla úmrtnost 
spíše nižší než v předchozích letech. To by totiž mohla být v podstatě 
jediná cesta k opětovnému zlepšení souhrnných demografických 
ukazatelů. Pokud takový scénář nenastane, budeme si muset na 
skutečné zlepšení, které by snad již mohlo být spojeno s faktickým 
koncem současného závažného stavu, počkat ještě minimálně do 
dalšího roku. Jak ukazují data za nadúmrtnost z prvních měsíců roku 
2021, očkování je cestou, jak zbytečným úmrtím v budoucnu zabránit.

Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.,

RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Prameny a literatura k dispozici u autorek článku.

Tabulka 2: Pět nejčastějších příčin úmrtí, počet úmrtí (N), vybrané věkové skupiny, rok 2020
  45–64 N 65–74 N 75–84 N 85+ N

1.
Chronická ischemická 
choroba srdeční 1 163

Chronická ischemická 
choroba srdeční 3 045

Chronická ischemická 
choroba srdeční 5 744

Chronická ischemic-
ká choroba srdeční 9 166

2.
Fibróza, cirhóza  
a chronický zánět jater 1 078

ZN průdušnice,  
průdušky a plíce 2 402 Covid-19 4 018 Covid-19 3 281

3.
ZN průdušnice, průduš-
ky a plíce 979 Covid-19 2 377 Cévní nemoci mozku 2 532 Cévní nemoci mozku 3 002

4.
ZN pohlavních orgánů 
a prsu 889

ZN pohlavních orgánů 
a prsu 1 501 Srdeční selhání 2 045 Srdeční selhání 2 892

5. covid-19 789 Cévní nemoci mozku 1 382 Diabetes mellitus 1 795 Hypertenzní nemoci 2 397

Zdroj: Český statistický úřad (2021)
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Očkování proti covidu-19 nesmí být  
povinné. Jde o eugenickou šanci století
Nepropaguji genocidium, nechci nikoho sterilizovat, nechci nikomu bránit v reprodukci, ale soudím, že 
hloupých je ve společnosti více, než je zdrávo. Proto bych nařídil povinné očkování proti covidu-19 dětem –  
jako mají povinná všechna ostatní důležitá očkování. Ale zásadně odmítám nejen povinné očkování 
proti covidu-19 pro dospělé, i jakékoliv kampaně propagující očkování. Proč utrácet peníze za záchranu 
životů lidí, kteří si toho života neváží, nejsou pro něj ochotni strpět ani píchnutí injekce a ve 21. století 
zpochybňují vakcinaci? Metodu, která rok co rok zachrání dle kompetentních odhadů kolem pěti milionů 
lidských životů? Pokud lidí zatížených toxickými předsudečnými bludy ubude, nepopiratelně se zvýší 
kvalita genofondu celé České republiky

Opakovaně se setkávám s občany, kteří 
mi vyčítavě sdělují, jak jsem je zklamal. Že 
si vždycky mysleli, že jsem svobodomysl-
nej – a teď nejenže nosím roušku, nejenže 
nechodím demonstrovat proti viru, ale 
dokonce se nechám očkovat. A dokonce se 
už poptávám po třetím „připíchnutí“, pro-
tože podzimní vlna může být kvůli odpíra-
čům očkování děsivá. Prý – snad – možná 
bude na podzim k připíchnutí k dispozici 
polyvalentní mRNA Pfizer vakcína, která 
vyvolá imunitu na mnohem delší sekvenci 
genů koronaviru než stávající očkování. 
Ale když to nevyjde a bude EMA schválená 
čínská vakcína pracující na bázi inhibova-
ných virů, tak jdu do Číňanů. Jak otřesně 
nakažlivé a smrtné kmeny a mutanty do 
podzimu vzniknou, ví jen Bůh a profesor 
Flegr. V populaci, kde bude šedesát pro-
cent očkovaných, ve čtyřiceti procentech 
neočkovaných může vymutovat i  koro-
navirus s  vodotryskem. A  tak se marně 
pokouším už od příchodu epidemie na jaře 
2020 vysvětlovat, že slovo svobodomyslný 

má jiný význam než slovo slabomyslný. 
A ta slova se k sobě mají podobně jako akt 
a pietní akt. 

Darwin a kultura jsou neúprosné. V naší 
lidské kultuře jsme si připomněli naprostou 
nepřijatelnost genocidia opakovaně. V Tu-
recku při genocidě Arménů, v nacistickém 
Německu při genocidě Židů, Romů a dalších 
„nevhodných ras“, pak v zemích bývalé Jugo-
slávie vzájemně Chorvati na Srbech a úspěš-
něji Srbové na Chorvatech, pak ve Rwandě 
letité genocidní války Hutuů a Tutsiů – to 
vše známe a jsme povinni se z toho poučit. 
Nepřipustit další genocidium. A i ve vyspělých 
zemích západní Evropy, i u nás jsme si kon-
cem minulého století vyzkoušeli sterilizace 
menšinových etnik bez jejich souhlasu a vě-
domí. A také je to v historické paměti a také 
víme, že už to lidstvo nikdy nesmí připustit, 
nebo přijde o své lidství. 

Jsme v České republice, kde každý z nás 
prošel povinnými vakcinacemi proti devíti 
nemocem. Ti trochu orientovanější si pak 
nechávají každý podzim připíchnout chřip-
ku. Autor tohoto textu se proti ní očkuje 
tak dlouho, že už neví, zda díky očková-
ní neměl chřipku patnáct, či dvacet let. 
Ano, pokud je bohatý rentiér masochista, 
kterému dělá sexuální libost, když je mu 
blbě a  navíc nemusí pracovat, tak může 
vynechávat vakcínu proti chřipce s  čis-
tým svědomím. Jedinec, který to, že je mu 
blbě, nese nelibě a musí pracovat, se těm 
čtrnácti dnům na neschopence v posteli 
s chřipkou rád vyhne. A všem dalším ne-
mocem, třeba klíšťové encefalitidě, taky –  
i když je vakcína v režimu samoplátce. Mla-
dí už nepamatují ani děsivě zmrzačené lidi 
po poliu, ani zjizvené tváře po černých 
neštovicích. Ale vědí, že se těch nemocí 
díky očkování nemusejí bát a jak ti lidé byli 
nemocí strašně popálení, vidí na fotkách 

na netu. A pak najednou přijde doba face-
booková a (dle dnešních dat) dvacet šest 
procent populace odmítá očkování. Proti 
nemoci, která jen v České republice zabila 
třicet, ale spíše čtyřicet tisíc lidí. Blud, že 
covid-19 zabíjí jen nemocné starce, děsivě 
vyvrátila úmrtí dětí. Jen v USA jich umřelo 
devět a nejmladší oběť covidu-19 v Evropě 
měla pět týdnů. 

Je vcelku jasné, o jaké lidi jde – byly na to 
výzkumy po celé planetě, protože tyto bludy 
kolují euroatlantickou civilizací bez ohledu 
na hranice. Nižší vzdělání, nižší inteligence, 
nižší společenská úspěšnost. Jistě, existují 
i vysokoškolsky vzdělaní bojovníci proti vak-
cinaci. Ale je jich jen pár. Zdrcující většina 
z nich je seniorních – jako prezident Václav 
Klaus. A pohledem do statistik zjistíme, že 
i ti „mladí“ protiočkovací lékaři už statistický 
nárok na jisté kognitivní změny spojené se 
stárnutím mají také. Ale přestože na každém 
lidském životě záleží, nevidím důvod, proč 
jim očkování vnucovat. 

Starce odmítající vakcínu následkem na-
stupující lehké kognitivní nedostatečnosti či 
demence mohou jejich blízcí nechat zbavit 
svéprávnosti a pak prostě vakcínu dostanou. 
Mladým, u kterých v odporu k vakcínám nehraje 
roli demence, nemoc, však neexistuje jediný dů-
vod, proč bychom jim měli očkování vnucovat. 
Nemá smysl házet lano člověku, který se topí, 
pokud to lano nechce, protože jde o sebevraha, 
ne o neplavce. Nemá smysl přesvědčovat úplné 
hlupáky, aby si neškodili – protože je jejich prá-
vem umřít. A nemá smysl zachraňovat životy 
lidí, kteří tím životem doslova pohrdají. Geno-
cidium či sterilizace jsou naprosto nepřijatelné. 
Ale pokud se ke genocidiu hlupáků odhodlali 
hlupáci sami, neexistuje žádný racionální dů-
vod, proč jim v tom bránit. 

V USA za květen hospitalizovali 853 ti-
síc pacientů s těžkým průběhem covidu-19. 
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Možné scénáře vývoje a doporučení 
pro střednědobý horizont
Mezioborová skupina MeSES zveřejnila přehled možných scénářů vývoje epidemie covidu-19 pro období 
příštích dvou až tří měsíců a sérii doporučení, jak se na tento možný vývoj připravit.

Plně očkovaných z nich bylo 1 200. To jest 
minimum. Ze zemřelých bylo 99,2 procen-
ta neočkovaných. Jistě vakcinaci odmítli 
z principiálních důvodů – třeba že by jim 
Gates–Soros nechali vpíchnout čip. Nemys-
lím, že by ztráta těchto lidí oslabila Ameriku. 
A kdyby při letošní podzimní vlně z vlast-
ního rozhodnutí podobně umřelo třeba jen 
několik desítek tisíc našich nejhloupějších 
spoluobčanů, možná to změní jak politickou 
scénu, tak společenské klima v zemi. Za po-
slední volební období došlo k události, která 
skutečně překvapí. Antirouškový poslanec 
Volný, jeden z největších apoštolů odpírání 
vakcinace, v Parlamentu fyzicky napadl ko-
legy poslance. Musel být pacifikován pracov-
níky bezpečnostních složek. Jeho nedávno 
vzniklý politický subjekt se jmenuje Volný 
blok. Seznam Zprávy oznámily, že s Volným 
blokem bude na podzim kandidovat Dělnická 
strana sociální spravedlnosti (DSSS). „Jde 
nám o to, aby se netříštily hlasy. V úterý před-
stavíme svůj postup,“ řekl Seznam Zprávám 
předseda DSSS Tomáš Vandas. Bývalý před-
seda Dělnické strany. Dle Wiki byla Dělnic-
ká strana extrémní česká krajně pravicová 
národně-socialistická politická strana, která 
byla rozpuštěna 17. února 2010 rozhodnu-
tím Nejvyššího správního soudu. Podle něj 
představovala bezprostřední riziko ohrožení 
demokracie, protože byla ideově navázána 
na nacionální socialismus a neonacismus 

a podporovala násilí. Ústavní soud České 
republiky 27. května 2010 rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu potvrdil. Nyní 
se bývalý vůdce neonacistů do voleb spojuje 
s nejhlasitějším protiočkovacím a protirouš-
kovým politikem. 

Jestli někdo skutečně nenávistně rozdě-
luje společnost, ohrožuje demokracii a kvůli 

odmítání vakcín ohrožuje celé své okolí na 
zdraví, jsou to odpírači očkování. Jakési po-
divné nahnědlé neonacistické dno společnos-
ti. Takže když tito lidé z vlastní vůle vymřou 
na covid-19, měli bychom jim z daní přispět na 
pohřeb jako uznání za zásluhy o zkvalitnění 
genofondu v české kotlině. 

Jiří X. Doležal

Skupina ve stanovisku představuje čty-
ři možné scénáře dalšího vývoje epidemie 
a zdůrazňuje, že všechny z nich jsou reálné. 
Který z nich nastane, bude záviset na mnoha 
faktorech, jako je například výskyt nových 
variant viru a efektivita trasování, ale také na 
vládních rozhodnutích a dodržování proti- 
epidemických opatření. Protože může nastat 
kterýkoliv z těchto scénářů, plánování by se 
mělo zaměřit na opatření, která budou uži-
tečná ve všech scénářích. Skupina v tomto 
kontextu navrhuje hlavní priority, jež by bylo 
vhodné připravit či změnit. Doporučení lze 
shrnout do několika oblastí: komunikace, 
právo, očkování, testování, trasování, plošná 

opatření, varianty, léčba a cílená opatření. 
Ve všech oblastech klade skupina důraz na 
připravenost a nákladovou efektivitu.

Další postup by se měl řídit sledováním 
a vyhodnocováním vhodných indikátorů: re-
produkčního čísla R, incidence a procentuální 
pozitivity testů. V případě zhoršení je nutné 
reagovat rychle zavedením levných opatření. 
„Jakmile se dostane R dlouhodobě nad hod-
notu 1, situace se bude nutně dále zhoršovat, 
byť z nižších absolutních čísel, takže to ze 
začátku nebude vypadat tak dramaticky (po-
dobně jako loni v srpnu). V takové situaci je 
nutné reagovat opatřeními, která dostanou 
R opět pod hodnotu 1. Čím dřív se tak stane, 

tím budou náklady nižší,“ zdůrazňuje vedoucí 
skupiny Petr Smejkal. 

Taková opatření mohou být zavedena i na 
lokální úrovni, pro konkrétní firmy, školy, 
obce, okresy nebo kraje, aniž by to mělo vliv 
na místa, ve kterých je situace dobrá. Podle 
skupiny je také nutné zohlednit při přípravě 
blížící se volby do Poslanecké sněmovny, kte-
ré rozmělní pozornost a rozhodovací kapacitu 
politických činitelů. Proto doporučuje na 
základě bazální shody napříč politickým spek-
trem předem určit klíčové spouštěče dílčích 
opatření a následně postup transparentně 
s předstihem veřejnosti představit.

Mezioborová skupina MeSES
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Dohodovací řízení skončilo  
13 dohodami
Na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo 18. června závěrečné dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši 
úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2022 mezi zástupci zdravotních pojišťoven  
a poskytovatelů zdravotní péče. Během jednání se obě strany shodly na 13 dohodách. 

• stomatologická péče
• praktičtí lékaři
• gynekologická péče
• fyzioterapie
• laboratorní a radiodiagnostické služby
• domácí zdravotní služby
• dialyzační péče
• lázeňská léčebně rehabilitační péče
• zdravotnická dopravní služba
• zdravotnická záchranná služba
• lékárenská péče
• akutní lůžková péče
• následná lůžková péče

S pojišťovnami se nedohodli pouze am-
bulantní specialisté.

Dohodovací řízení probíhalo od břez-
na 2021. Zdravotní pojišťovny počítají 
se čtyřprocentním tempem růstu, které již 
počítá i s navýšením platby za státní pojiš-
těnce o 200 Kč. Dohody jsou uzavírány za 
podmínky, že se platba za státní pojištěnce 
zvýší od 1. ledna 2022. 

„I přes probíhající pandemii se podařilo 
navázat na úspěch z předchozích let a do-
sáhnout dohod v  drtivé většině segmentů 
zdravotní péče. Konsenzuální závěry na výši 
úhrad přinášejí do zdravotnictví stabilitu 
a  předvídatelnost financování, kterou po 
chaosu pandemie české zdravotnictví po-
třebuje,“ zmiňuje důležitost dohodovacího 
řízení ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 
a dodává: „Chtěl bych touto cestou poděko-
vat všem za úsilí, které do jednání v rámci 
dohodovacího řízení vložili, a za trpělivost, 
díky níž se podařilo dohod dosáhnout.“

Uzavřené dohody bude Ministerstvo 
zdravotnictví při dodržení všech předpokla-
dů stanovených zákonem plně respektovat 
a promítne je po zhodnocení souladu s práv-
ními předpisy do úhradových mechanismů na 
příští rok. Růst úhrad v segmentu ambulant-
ních specialistů, kde k dohodě nedošlo, bude 
podle vyjádření ministra Vojtěcha stanoven 
analogicky se segmenty s dohodou. Segment 
bez dohody tak nebude mít vyšší růst úhrad 
než segmenty s dohodou. Úhradová vyhláška 

na rok 2022 bude vydána do 31. října 2021 ve 
Sbírce zákonů.

Česká lékařská komora hájí své členy 
v  dohodovacím řízení prostřednictvím 
ČLK - o.s. na základě plných mocí uděle-
ných soukromými lékaři, a to celkem ve čty-
řech segmentech. Naši vyjednavači s návr-
hy zdravotních pojišťoven nesouhlasili, ale 
v segmentech gynekologická péče, praktičtí 
lékaři a laboratorní a radiodiagnostické služ-
by jsme byli přehlasováni. V segmentu am-
bulantních specialistů ČLK - o.s. disponuje 
tzv. blokační třetinou hlasů, a tak bez našeho 
souhlasu nebylo možno dohodu uzavřít. Na-
konec se nám podařilo udržet jednotu, když 
se všichni zástupci ambulantních specia- 
listů shodli na společném návrhu, a naopak 
jednomyslně odmítli návrhy zdravotních 
pojišťoven.

Důvody, kvůli kterým jsme nemohli 
s návrhy pojišťoven souhlasit, jsou v zá-
sadě tři:
1.  Návrhy pojišťoven nezaručují, že se v úhra-

dách plně promítne zvýšení ceny práce 
všech nositelů výkonů, které prosadila 
lékařská komora v seznamu zdravotních 
výkonů. Slibovaný čtyřprocentní meziroční 
růst v podstatě jen kompenzuje očekávanou 
míru inflace. 

2.  Díky opakovanému nárůstu platby za  
tzv. státní pojištěnce, která se z částky 1 018 Kč  
platné v roce 2019 zvýší od 1. ledna 2022 
na 1 967 Kč měsíčně, budou mít zdravotní 
pojišťovny dostatek finančních prostředků 
na větší zvýšení úhrad. V porovnání s po-
sledním „předcovidovým“ rokem 2019 totiž 
v prvním „pocovidovém“ roce 2022 zís-
kají pojišťovny ze státního rozpočtu o cca  
67 miliard korun více. A o část těchto peněz 
musíme bojovat.

3.  Na rozdíl od nemocnic nemohou soukro-
mí lékaři počítat s žádnými dotacemi. Na 
veškeré náklady, včetně mezd svých za-
městnanců, ale i na potřebné investice si 
soukromí lékaři musejí vydělat, přičemž 
většina z nich nemůže mít jiné významnější 
příjmy než platby od zdravotních pojišťo-
ven. A ty musejí růst.

O znění úhradové vyhlášky, kterou bude 
Ministerstvo zdravotnictví vydávat patrně 
v termínu blízkém říjnovým parlamentním 
volbám, můžeme zatím pouze spekulovat. 
Ministr zdravotnictví samozřejmě může 
rozhodnout, že nám za práci budou po-
jišťovny platit málo, ale nemůže nás do-
nutit k tomu, abychom s tím dobrovolně 
souhlasili. Máme přece svoji hrdost. 

Milan Kubek

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ ČINNOST ČLK
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Komora pomáhá svým členům, 
které postihla živelní katastrofa
Představenstvo komory rozhodlo, že Česká lékařská komora vyplatí okamžitě částku až 50 000 Kč svým 
členům, kteří kvůli řádění tornáda utrpěli výrazné materiální škody na svých zdravotnických zařízeních 
nebo soukromém majetku.

ČINNOST ČLK

Regionální představitelé ČLK mapovali 
situaci v místě katastrofy a komora byla při-
pravena v případě potřeby uspořádat sbírku 
na pomoc kolegům a kolegyním, které poško-
dilo řádění živlu. 

Většina lékařů z  postižených oblastí 
se v první řadě starala o to, aby mohli co 
nejdříve, alespoň v provizorních podmín-
kách, obnovit provoz svých praxí a začít 
pomáhat svým spoluobčanům. Některým 

z  nich hrdost ani nedovolila o  finanční 
podporu žádat. V současnosti se tak zdá, 
že vyhlášení sbírky nebude nutné. Přesto 
bych chtěl poděkovat lékařkám a lékařům, 
kteří se aktivně hlásili jako potenciální dár-
ci, ale i okresním sdružením komory, jež 
rovněž chtěla finančně pomoci. Je dobře, 
že doktoři dokážou držet při sobě alespoň 
ve chvílích, kdy někomu z nás takříkajíc 
„teče do bot“.

Do dnešního dne požádaly o  finanční 
pomoc zatím tři lékařky z okresů Břeclav 
a Hodonín. Každá z nich od své stavovské 
organizace obdržela finanční pomoc ve výši 
50 000 Kč. 

Komora je samozřejmě připravena po-
máhat i nadále. Pokud jste byli živlem zasa-
ženi a potřebujete pomoc, kontaktujte nás, 
abychom mohli také vaši žádost posoudit.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK
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Zápis z porady předsedů LOK-SČL 
Předseda LOK-SČL MUDr. 

Martin Engel poděkoval všem 
zdravotníkům za nasazení během 
pandemické krize.

Informace o  odměnách za 
druhou část pandemie: Nejsou 
zprávy, že by v některé nemocnici 
zaměstnanci odměny nedostali.

Vouchery na lázeňské pobyty 
pro zdravotníky. Realizace je zpož-
děna, lázně mají vyčerpánu státní 
podporu. Vouchery se musejí řešit 
nikoliv jako podpora lázní, ale jako 
podpora zdravotníků. 

Změny v  čele Ministerstva 
zdravotnictví od září 2020. Rychlé 
střídání ministrů prakticky zne-
možnilo dosáhnout jakékoliv 
dlouhodobější dohody. Opětovnou 
nominaci Mgr. Vojtěcha nepova-
žujeme za šťastné řešení.

Pandemická krize ukázala, že 
zdravotnický systém ČR je odol-
nější než v sousedních zemích, 
ale také to, že zvládnutí krize bylo 

možné pouze za extrémního nasa-
zení všech zdravotníků. Zásadní 
skutečností bylo to, že i díky ak-
tivitám LOK-SČL, OSZSP a ČLK 
se v  minulých letech podařilo 
zabránit neuvážené redukci sítě 
nemocnic, jak ji plánovaly některé 
předešlé vlády. 

Současně se ale ukázalo, že 
personální situace v českých ne-
mocnicích zůstává špatná, na což 
LOK-SČL trvale upozorňuje. Ve 
spojitosti s proběhlou krizí lze 
navíc očekávat i zvýšení odcho-
dů nemocničního personálu. V té 
souvislosti považuje LOK-SČL 
za nezbytné další motivování 
nemocničních zdravotníků, a to 
jednak tlakem na zlepšování pra-
covních podmínek, jednak i zvy-
šováním základních platů a mezd, 
pro rok 2022 alespoň 10 procent. 

O tomto bude MUDr. Engel 
jednat s předsedou vlády a mini-
stryní financí. 

nemocnice Ústeckého kraje

Vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce 

primáře na Interní oddělení 
(pro nemocnici Děčín)

primáře na Patologické oddělení  
(pro nemocnici Most)

Požadujeme:
■  VŠ vzdělání – lékařská fakulta
■  specializovaná způsobilost  
■  praxe min. 10 let ve zdravotnictví
■  organizační, komunikační a řídící schopnosti
■  manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
■  zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
■  řidičský průkaz skupiny B

Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopií dokladů 
o vzdělání, licencí ČLK , výpisem z rejstříku trestů, doplněné stručnou 
koncepcí rozvoje a řízení oddělení, zašlete na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Jitka Čtvrtníková
Personální a mzdové oddělení
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Obálku označte VŘ – INT DC

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Bc. Jana Mackovčinová
Personální a mzdové oddělení
J.E. Purkyně 270, 434 64 Most
Obálku označte VŘ – PAT MO

nemocnice Ústeckého kraje

přijme lékaře 
na Psychiatrické oddělení 

(pro nemocnici Most)

na Plicní oddělení  
(pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem)

na Interní oddělení  
(pro celou KZ)

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

Nabízíme:
■   pracovní poměr s odpovídajícím � nančním ohodnocením
■   zázemí úspěšné a stabilní společnosti
■   podporu a podmínky pro další vzdělávání � nancované 

zaměstnavatelem
■ podpora dalšího profesního rozvoje
■  řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra
■   moderní a příjemné pracovní prostředí
■   5 týdnů dovolené
■  závodní stravování

Kontakt:
Krajská zdravotní a.s. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně, Úsek řízení lidských zdrojů 
Tel. 477 117 960, email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Současně zůstává cílem LOK-
-SČL dosáhnout sjednocení prin-
cipu odměňování, a to dle pravidel 
platu. Nadále zůstává problém 
výkon ÚPS. V době krize bylo sa-

mozřejmě rezignováno na dodr-
žování předpisů o pracovní době. 
LOK-SČL ale vyjadřuje obavy, aby 
se stávající výjimečný stav nestal 
normou do budoucna. Přetěžová-
ní nemocničních lékařů vidíme 
jako stálý a neřešený problém. 

LOK-SČL upozorňuje na 
skutečnost, že současný přízni-
vý epidemický vývoj je už leckde 
prezentován jako návrat k „nor-
málnímu stavu“. Pro zdravotníky 
to však znamená, že budou muset 
v příštích měsících pokrýt ob-
rovské výpadky v  poskytování 
zdravotní péče, která byla během 
krize odložena. 

Pravidelná konference LOK-
-SČL ve Skalském Dvoře pro-
běhne v obvyklém termínu 3. až  
4. září 2021. Přihlášky budou dis-
tribuovány obvyklým způsobem. 

V Praze dne 15. 6. 2021
MUDr. Martin Engel

předseda LOK-SČL 

LOK-SČL

In
ze
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 ▲



TEMPUS MEDICORUM    /   ČERVENEC–SRPEN 2021 39

VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávací portál
České lékařské komory

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU

Unikátní systém představující
plnou digitalizaci celoživotního 

vzdělávání lékařů

V září 2020 byl spuštěn Vzdělávací 
portál České lékařské komory, který 
představuje plnou digitalizaci systému 
celoživotního vzdělávání lékařů. 

Primárním cílem portálu je umožnit 
lékařům rychle získat dokonalý přehled 
o dosažených kreditech i o všech 
konaných odborných akcích. 

Pro registraci do Vzdělávacího portálu klikněte na odkaz
k registraci, který Vám byl zaslán z adresy

vzdelavanilekaru@clkcr.cz
nebo kontaktujte své okresní sdružení.

Ještě nejste zaregistrováni ve Vzdělávacím portálu?

www.vzdelavanilekaru.cz

Největší databáze vzdělávacích akcí 
Vytváření obsahu lékařům na míru 
Připisování získaných kreditů
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Česká republika pomáhá  
perzekvovaným zdravotníkům  
a zraněným z Běloruska
Bělorusko v současné době zažívá opravdu pekelné časy. Po výsledcích voleb ze srpna roku 2020, 
jež většinou států nebyly uznány za legitimní, začalo na popud prezidenta Alexandra Lukašenka 
pronásledování všech, kteří se současným režimem nesouhlasili. Bohužel se toto nevyhnulo ani 
zdravotníkům. Po srpnových volbách síla moci brutálním způsobem dopadla na ty, již vyšli do ulic na 
znamení protestu.

ZAHRANIČÍ

Lékaři a zdravotníci byli mezi prvními, 
kteří upozorňovali na nepřiměřené násilí 
konané proti protestujícím. Byla započata 
akce „Stop násilí“, kdy právě lékaři a zdra-
votníci vyšli do ulic, což spustilo novou vlnu 
brutálních zásahů, propouštění z práce, 
zatýkání.

Česká republika ihned reagovala na 
události v Bělorusku a nabídla pomoc zra-
něným a pronásledovaným. V rámci pro-
gramu MEDEVAC I přijala Česká republi-
ka několik desítek zraněných, kterým byla 
poskytnuta lékařská pomoc následovaná 
rehabilitací. Zranění se různila, ale všude 
byly patrné následky brutálního zacházení, 
ať už to byly zlomeniny, pohmožděniny, 
nebo i popáleniny různého stupně, dokon-
ce v jednom případě byl zraněný zasažen 
gumovým projektilem a musel podstoupit 
náročnější operaci.

Již během programu MEDEVAC I Bě-
lorusko jsme komunikovali se zraněnými 
a rozsah brutality by mnohdy překvapil i zku-
šené policisty. Jako spolek jsme byli součástí 
humanitárního konzilia tvořeného zástupci 
běloruské diaspory v Česku, které se podílelo 
na předvýběru pacientů. 

Začátkem roku 2021 vláda České re-
publiky schválila program pro zdravotníky 
z Běloruska, kteří byli perzekvováni. Vznikl 
program MEDEVAC II Bělorusko. Bylo nám 
velkou ctí spolupracovat s Ministerstvem 
vnitra na pomoci zdravotníkům a jejich rodi-
nám v počátcích profesionální kariéry v České 
republice. Nebylo to vůbec snadné. Všich-
ni museli podstoupit nostrifikaci diplomů, 
absolvovali intenzivní kurz českého jazyka. 
V současné době jsou zaměstnáni buď na 
administrativní pozici, nebo mají odbornou 
praxi v nemocnici pod odborným dohledem 
a připravují se na aprobační zkoušky.

Velkou pomoc při hledání zaměstnání 
běloruským zdravotníkům poskytlo Centrum 
lidských zdrojů Plzeňského kraje, které doká-
zalo pomoci s nalezením práce i pro ostatní 

členy rodin, ubytováním a umístěním dětí do 
školních a předškolních zařízení.

Z naší strany patří velký dík všem léka-
řům a zdravotníkům, kteří poskytovali po-
moc zraněným v rámci programu MEDEVAC 
I, a také všem, již pomáhají zdravotníkům 
z Běloruska zde, na začátku jejich kariéry 
v České republice.

Velké poděkování patří vládě České repub-
liky za uskutečnění programů MEDEVAC I  
a MEDEVAC II a také skvělému týmu Mini-
sterstva vnitra, ze kterého se skládá program 
MEDEVAC.

Věříme, že s takovou podporou má Bělo-
rusko naději na světlou budoucnost.

S úctou ke všem zúčastněným
Olga Žernosek,  

předsedkyně spolku „Doktor Čechov“

Vůdkyně opozice Světlana Cichanovská s běloruskými lékaři v Praze 
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Desátý rok Univerzity medicínského 
práva ČLK – jak dál?
Když jsme před téměř deseti lety připravovali projekt Univerzity medicínského práva České lékařské 
komory, předpokládali jsme, že počet zájemců o hlubší pohled na právo v medicíně bude omezený 
a proběhnou dva až tři ročníky, čímž se počet zájemců vyčerpá. Ukázalo se, že zájem lékařů o tuto 
problematiku je mnohem větší, třetí rok již nestačila zasedací místnost na komoře v Lékařské ulici a 
museli jsme objednat kongresový sál Nemocnice Na Homolce. Někteří lékaři absolvovali Univerzitu 
medicínského práva na vlastní žádost dokonce dvakrát.

PRÁVNÍ PORADNA

Anonymní hodnocení na konci každého 
ročníku bylo zpravidla pozitivní, připomínky 
byly leda k tomu, že by mohlo být zajištěno 
i jiné občerstvení než nápoje. Někteří léka-
ři považovali za nadbytečné hovořit příliš 
o vztahu poskytovatelů zdravotních služeb 
a zdravotních pojišťoven, jiní by si naopak 
přáli věnovat se tomuto tématu více, podle 
toho, zda šlo o zaměstnance, nebo o soukromé 
lékaře. Některá témata se části lékařů zdála 
méně přínosná pro jejich konkrétní praxi, 
zejména specifické zdravotní služby, proble-
matika urgentní medicíny apod. Šlo nám však 
o komplexní pohled na danou problematiku, 
který se neobejde bez těchto témat. 

V roce 2020 nepříjemně zasáhla pande-
mie a poslední čtyři lekce neproběhly. Nabídli 
jsme buď vrácení 40 procent poplatku, nebo 
bezplatnou účast v dalším ročníku. Více než 
90 procent účastníků nechtělo vrátit peníze, 

ale zvolilo si účast v dalším ročníku. Ten mu-
sel bohužel opět kvůli pandemii proběhnout 
formou webinářů. Díky laskavosti vedení 
a technika ve IPVZ, odkud jsme webináře po-
řádali, bylo možné zhlédnutí každé lekce ještě 
do týdne po jejím konání, což využila většina 
posluchačů. Kromě toho se ale podařilo díky 
ochotě technika IPVZ pořídit nahrávky všech 
přednášek, které máme nyní k dispozici.

Osobně se domnívám, že prezenční forma 
lekcí Univerzity medicínského práva byla pro 
posluchače podstatně přínosnější a pro nás 
podstatně příjemnější. Osobní setkání lze 
těžko nahradit. Jakýmsi vyvrcholením každé 
lekce bylo závěrečné řešení modelových si- 
tuací, které řešili sami posluchači, a po pr-
votní „minutě ticha“ se většinou rozpoutala 
velmi plodná a zajímavá diskuse posluchačů 
mezi sebou i s lektory. O přestávce a na konci 
byla možnost neformálně se setkat a popo-
vídat si, případně poskytnout i operativní 
právní rady tomu, kdo o ně požádal. Tyto 
možnosti při webinářích nebyly a chatová 
diskuse byla chabá. Samozřejmě chápu, že 
výhodou byla možnost sledovat lekce z do-
mova bez cestování do Prahy.

Pro desátý ročník jsme trochu zaměnili 
dosavadní témata, problematiku specific-
kých zdravotních služeb a urgentní medicíny 
jsme spojili do jedné lekce místo dosavadních 
dvou, přidali lekci s názvem Nálezy Ústavního 
soudu a judikatura Nejvyššího soudu v oblasti 
zdravotnictví a upravili téma „řízení“ na pro-
blematiku týmové spolupráce a odpovědnosti 
v rámci týmu lékařů, konziliářů, zdravotních 
sester, odborného dohledu, dozoru apod. 
Modelové situace budou zcela nové a budou 
vycházet z praxe, z toho, s čím se na právním 
oddělení komory nejčastěji setkáváme. 

Velkou výhodou je díky vybudování 
Domu lékařů možnost konat lekce ve vlast-
ním prostředí, které je pro takové akce skvěle 
vybaveno. I pokud z důvodu epidemiologic-

ké prevence bude nutno omezit počet po-
sluchačů, největší učebna má kapacitu 200 
posluchačů, rozumné je přijmout přibližně  
100 posluchačů, což bude patrně letošní limit 
pro přihlášené. Bylo možno snížit registrační 
poplatek pro členy komory, protože nemusí-
me platit poměrně vysoký nájem kongresové-
ho sálu. Pro nečleny komory jsme ponechali 
registrační poplatek v původní výši 15 000 Kč,  
pro členy komory činí nyní 5  000 Kč.  
Doufáme, že prezenční formu nebude nut-
né z epidemiologických důvodů přerušit, 
ale pokud k tomu dojde, přejdeme ihned na 
formu webinářů. 

Kromě již přihlašujících se lékařů jsme 
zachytili i zájem o to, aby Univerzita medi-
cínského práva nadále probíhala jako v před-
chozím roce formou webinářů. Pokud nás 
k tomu nedonutí epidemiologická situace, 
preferujeme prezenční formu a zdá se, že 
většina zájemců také. Máme ovšem k dis-
pozici nahrávky minulých lekcí, byť nikoliv 
technicky dokonalých, a můžeme zvážit mož-
nost jejich zvýhodněného „prodeje“ členům 
komory, kteří projeví zájem. Osobní setkání 
to sice nenahradí, ale naproti tomu se lze 
k nahrávce kdykoliv vrátit a pořídit si jen 
nahrávky těch lekcí, o jejichž téma se lékařka 
nebo lékař zajímá. Tuto možnost lze samo-
zřejmě zkombinovat s osobní účastí – tedy 
zúčastnit se celého ročníku a pak si poří-
dit nahrávky lekcí podle zájmu. Zvažujeme 
i možnost slíbeného „abiturientního“ setkání 
absolventů Univerzity medicínského práva 
se všemi lektory se vzájemnou diskusí na 
jakákoliv témata, podle zájmu abiturientů. 

Pokud účast na Univerzitě medicínského 
práva přispěje k orientaci lékařek a lékařů 
v právní problematice ve zdravotnictví a po-
může jim tím při výkonu jejich náročného 
povolání, splnil tento projekt svůj účel.

JUDr. Jan Mach, advokát

ředitel právní kanceláře ČLK
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Pomluvy a omluvy

Dobrá pověst se, jak známo, těžko buduje a někdy velmi lehce ztrácí. O tom by mohli hovořit jak advokáti, 
tak lékaři, ale i další profese, u kterých právě na dobré pověsti záleží. Etický kodex České lékařské komory 
pamatuje alespoň na etiku kolegiálních vztahů mezi lékaři navzájem, nemůže již postihnout případy, kdy jde 
například o jednání jiných zdravotníků než lékařů.

Jak se bránit proti útokům na dobrou pověst a profesní čest. Lze se nějak bránit  
proti pomluvám na internetu? Má smysl se v těchto případech soudit?

Podle § 4 stavovského předpisu č. 10 –  
Etického kodexu je základem vztahů mezi 
lékaři vzájemně čestné, slušné a společen-
sky korektní chování, spolu s  kritickou 
náročností, respektováním kompetence 
a přiznáním práva na odlišný názor. Lékař 
v zájmu své stavovské cti i s ohledem na 
pověst lékařské profese nesmí podceňo-
vat a znevažovat profesionální dovednosti, 
znalosti i poskytované služby jiných lékařů, 
natož používat ponižujících výrazů o jejich 
osobách, komentovat nevhodným způso-
bem činnost ostatních lékařů v přítomnosti 
nemocných a nelékařů. Lékař kolegiálně 
spolupracuje s těmi lékaři, kteří současně 
nebo následně vyšetřují či léčí stejného 
pacienta. Předává-li z důvodných příčin ne-
mocného jinému lékaři, musí mu odevzdat 
zjištěné nálezy a informovat ho o dosavad-
ním průběhu léčby. Lékař je povinen požá-
dat dalšího nebo další lékaře o konzilium 
vždy, kdy si to vyžádají okolnosti a nemoc-
ný souhlasí. Je právem lékaře navrhnout 
osobu konzultanta. Závěry konziliárního 
vyšetření mají být dokumentovány zásadně 
písemnou formou a je povinností o nich 
informovat nemocného, se zvláštním dů-
razem tehdy, pokud se názory lékařů liší, 
a je právem lékaře vzdát se dalšího léčení, 
pakliže se nemocný přikloní k jinému ná-
zoru konzultanta. Tolik Etický kodex České 
lékařské komory o vztazích mezi lékaři. 

Jiný názor není neetickým 
jednáním ani pomluvou

Tyto zásady samozřejmě již nezavazují 
ostatní zdravotnické pracovníky, například 
zdravotní sestry nebo jiné zdravotnické 
profese. Je pravdou, že v některých pří-
padech názory právě zdravotních sester, 
někdy i sanitářů či vrátných, mají pro pověst 
lékaře v daném místě a čase svůj význam. 
Vzpomínám si na hezkou scénu z  prvo-
republikového filmu s Vlastou Burianem 

U pokladny stál, kde lékař, který nemocného 
vyšetřuje, se ho táže, zda se již s někým radil 
předtím, než šel k němu. Pacient odpovídá, 
že se radil s panem lékárníkem. „Ten vám asi 
radil pěkné věci. To by mě zajímalo, jakou 
blbost vám poradil?“ reagoval lékař. „On 
říkal, abych šel k vám,“ odpovídá pacient. 

Je pochopitelné, že někdy se názory 
lékařů na další postup léčby nebo i diagnózu 
liší. Tomu dost dobře nelze zabránit, pouze 
by opačný názor neměl být komentován 
znevažujícím způsobem vůči kolegovi, jenž 
měl názor jiný. Pacient má právo konzul-
tovat s dalším odborníkem a sám se roz-
hodnout, kterým názorem se bude řídit. 
Sdělení, že mám jiný názor než kolega, není 
neetickým jednáním ani pomluvou tohoto 
kolegy, pokud se o jeho osobě nebo jeho ná-
zoru nevyjadřujeme nevhodně či pohrdlivě.

Média u nás v poslední době o lékařích 
a zdravotnictví pojednávají pozitivně pou-
ze tehdy, jde-li o některé unikátní objevy 
a unikátní jedinečnou novou léčbu, která 
se někde zavádí. Jinak je ovšem pro média 
velmi vítaným příspěvkem jakékoliv trestní 
a podobné kauzy lékařů a jiných zdravotní-
ků, a to hlavně na samém počátku řešení 
případu, kdy věc teprve policie prošetřuje 
nebo je zahájeno trestní stíhání, případně 
podána v trestním řízení obžaloba či v ci-
vilním řízení žaloba. Protože soudní řízení 
je zejména v těchto věcech závislé mnohdy 
na znaleckých posudcích, dlouhou dobu 
se vleče, v okamžiku, kdy je pravomocně 
rozhodnuto, si již málokdo pamatuje, co 
bylo na samém počátku, takže někdy mé-
dia ani nesdělují výsledek případu, který 
zpočátku mohutně komentovala. V těchto 
případech má ten, kdo byl v trestním řízení 
osvobozen nebo proti němu bylo zastaveno 
trestní či správní řízení, právo na tzv. doda-
tečné sdělení a podle mediálních zákonů, 
tedy zákonů o rozhlasovém a televizním 
vysílání a tiskového zákona, je povinností 

vydavatele tiskoviny či provozovatele vysí-
lání dodatečné sdělení zveřejnit a oznámit 
tedy, že případ skončil ve prospěch toho, 
kdo byl původně obviněn, trestně stíhán 
nebo proti komu směřovala žaloba či stíž-
nost. Tato informace však není mnohdy pro 
veřejnost již tak zajímavá jako informace, 
že „kauza započala“. 

Zásahy do dobré pověsti lékaře nebo 
poskytovatele zdravotní služby, kterým 
může být i  společnost poskytující zdra-
votní služby či nemocnice apod., pokud jde 
o rozhlas, televizi a denní tisk či časopisy, 
mohou být právními prostředky řešeny. 
Lze požadovat zveřejnění odpovědi na 
nepravdivou nebo zavádějící zprávu, lze 
žalovat na ochranu osobnosti nebo pověsti 
právnické osoby, v závažných případech, 
které mohou fyzickou osobu poškodit v ro-
dinném či společenském životě nebo při 
výkonu povolání, může být podáno i trestní 
oznámení pro trestný čin pomluvy nebo 
může být případ řešen jako přestupek proti 
občanskému soužití. 

Nabízí se ovšem otázka: 
A co internet? 

Provozovatelé webových internetových 
stránek jsou často zahraniční, někdy je i těžké 
je identifikovat. Pokud se autor informace 
zveřejněné na webových stránkách či ná-
zoru zveřejněného na webových stránkách 
podepíše a své autorství nepopírá, případně 
je nepochybné, pak lze případ právně řešit, 
ať již žalobou v  občanskoprávním řízení, 
nebo trestním oznámením s požadavkem 
eventuální omluvy a náhrady nemajetko-
vé újmy v penězích. V méně závažných pří-
padech lze podat oznámení pro přestupek 
proti občanskému soužití. Pokud je ovšem 
autor anonymní, webové stránky jsou pro-
vozovány zahraniční osobou, autora nelze 
identifikovat a k autorství se nikdo nehlásí, 
je někdy velmi obtížné domoci se jakékoliv 
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nápravy. V  minulosti lékaři často pouka-
zovali na webové stránky www.znamyle- 
kar.cz, kde mohl prakticky kdokoliv tvrdit 
cokoliv a dehonestovat dobrou pověst lé-
kaře. Snaha, aby provozovatel webových 
stránek odstranil články či tvrzení, které 
odporovaly skutečnosti a představovaly zá-
sah do práva na ochranu osobnosti nebo do 
pověsti právnické osoby, případně pomluvu, 
se velmi těžko dala prosadit. Je pravdou, že 
v poslední době Policie České republiky již 
má jisté metody, jakými někdy lze, zejména 
autory výhrůžných či kriminálních zpráv, na 
internetu vypátrat a trestně stíhat. V oblasti 
ochrany dobré pověsti je to však poměrně 
problematické a provozovatelé webových 
stránek někdy sdělují, že pro účely civilních 
žalob nebudou autory oznamovat, oznámí 
je leda, pokud je o to požádají orgány činné 
v trestním řízení – například policie či státní 
zastupitelství, nebo určí-li tak soud. Je ovšem 
nutno podotknout, že podobné webové strán-
ky, jako je www.znamylekar.cz, jsou vedeny 
i na advokáty, i když komentáře k činnosti 
advokátů nejsou tak časté jako k činnosti 
lékařů. Také o soudcích a způsobu, jak při-
stupují k jednotlivým případům, zejména 
jde-li o rozhodování o nezletilých dětech, se 
dočteme na internetu poměrně hodně a často 
jsem se setkal s tím, že tatínek nebo maminka, 
kteří jdou k opatrovnickému soudu, si přečetli 
o příslušném soudci na jedné straně velmi 
negativní informace, na druhé straně infor-
mace velmi pozitivní, takže z toho zpravidla 
nebyli moudří. Někdy se ukazuje, že je lépe 
tyto „příspěvky“ ignorovat než právně řešit.

Útok na dobrou pověst 
lékaře nebo zdravotníka

V  některých případech i  do stížnos-

tí adresovaných České lékařské komoře, 
krajskému úřadu nebo jiným orgánům 
jsou uváděny velmi negativní skutečnosti 
o lékařích či jiných zdravotnících, jež lze 
vyvrátit a autora stížnosti usvědčit z ne-
pravdivého tvrzení, které je útokem na 
dobrou pověst příslušného lékaře nebo ji-
ného zdravotníka. V těchto případech jsou 
často lékaři právem rozčíleni a požadují 
právní kroky proti tomu, kdo nepravdivou 
stížnost na ně napsal. Řešení případných 
žalob ze strany soudů je však zdrženlivé, 
zvláště tehdy, pokud nepravdivé tvrze-
ní o lékaři či jiném zdravotníkovi nebylo 
mediálně ani nijak jinak šířeno mezi veřej-
ností a bylo určeno pouze pro orgán, který 
je příslušný stížnost řešit – například pro 
Českou lékařskou komoru, krajský úřad 
nebo ředitele nemocnice. Naopak v  pří-
padech, kdy nepravdivá pomluva je šířena 
na veřejnosti, ať již hromadně účinným 
způsobem, nebo jinak, a autora lze usvědčit 
a identifikovat, je možno bránit se právní 
cestou. Někdy takový postup lékaři spíše 
rozmlouvám. Proč? Je-li podáno trestní 
oznámení pro pomluvu, velmi často po-
licie i státní zastupitelství konstatuje, že 
nejde o tak závažnou pomluvu, aby ji bylo 
nutno kriminalizovat a pachatele pomluvy 
trestně stíhat a máme se bránit občansko-
právní cestou – tedy žalobou na ochranu 
osobnosti nebo ochranu pověsti právnic-
ké osoby. Je-li taková žaloba podána, je 
spojena se soudním poplatkem, zpravidla 
i s právním zastoupením za úplatu a s po-
měrně dlouhým a nepříjemným soudním 
řízením. Lékař je pak často roztrpčen, jak 
vše dlouho trvá, co vše soudce chce vědět, 
jak nejasný je možný výsledek a pokud je 
nakonec vydán rozsudek v jeho prospěch, 

někdy se ukáže, že přiznaná náhrada nema-
jetkové újmy je pro insolvenci žalovaného 
vlastně nevykonatelná, protože proti dané 
osobě je vedeno již plno exekucí, své dlu-
hy neplatí, stejně jako nezaplatí soudem 
přiznanou náhradu nemajetkové újmy. 
Tam, kde ještě nejde o naplnění skutko-
vé podstaty trestného činu pomluvy a jde 
o pachatele, u kterého lze těžko očekávat 
finanční plnění, je spíše vhodné podat 
oznámení o přestupku proti občanskému 
soužití příslušnému obecnímu úřadu s roz-
šířenou působností, který může pachateli 
tohoto přestupku uložit pokutu. I když i ta 
je někdy obtížně vymahatelná. 

Lékař, který se cítí být napadán ne-
vhodnými poznámkami, pomluvami či ne-
pravdivými sděleními v  tisku, rozhlasu, 
televizi nebo i na internetu, se samozřej-
mě může obrátit se žádostí o bezplatnou 
právní podporu na právní kancelář České 
lékařské komory, kde zvážíme, jaké kro-
ky lze doporučit k  ochraně jeho pověsti 
a  k  přiměřeným právním krokům proti 
pachateli pomluv. 

JUDr. Jan Mach, advokát 

ředitel právní kanceláře ČLK 

Hledáme lékaře do domovů 
seniorů v těchto lokalitách:
Trutnovsko - na 5 h / týdně - Třebíč - na 4 h 
/ týdně - Písecko - na 8 h / týdně - Semil-
sko - na 3 h / týdně - Litoměřicko - na 6 h 
/ týdně - Havlíčkobrodsko - na 7 h / týdně 
- Příbramsko - na 5 h / týdně - Liberecko -  
na 4 h / týdně - Ostrava - na 11 h / týdně

Nabízíme: 
•	 odměnu	950	Kč	čistého/h
•	 flexibilní	volbu	pracovní	doby	
•	 v	případě	zájmu	Vám	pomůžeme		
s	rekvalifikací	na	atestaci	VPL

Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz		
tel.:	773	545	225	

LÉKAŘ,
KTERÝ
LÉČÍ
SRDCEM

Vhodné jako přivýdělek 
 (např. na RD či při práci  
v nemocnici). Vhodné pro lékaře  
se specializací VPL, interna, 
ARO apod.
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Vy se ptáte, právník odpovídá
Jsem praktická lékařka pro děti a dorost s mnohaletou praxí a poprvé jsem se setkala s požadavkem, 
abych dítěti potvrdila zdravotní způsobilost k vydání zbrojního průkazu. Může být vůbec nezletilá osoba 
držitelem zbrojního průkazu? Pokud ano, je takovéto posouzení v mé kompetenci, nebo v kompetenci 
lékaře jiné odbornosti? Mám-li skutečně provést posouzení já, pak za jakých podmínek a v jakých 
případech?

PRÁVNÍ PORADNA

Posudek o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu nezletilému

Problematika zbrojních průkazů je po-
drobně upravena zákonem č. 119/2002 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu, v platném 
znění, podrobnosti týkající se posouzení 
zdravotního stavu k jeho vydání potom sta-
noví prováděcí vyhláška k tomuto zákonu 
č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní 
způsobilosti k vydání nebo platnosti zbroj-
ního průkazu a o obsahu lékárničky první 
pomoci provozovatele střelnice, v platném 
znění. Zbrojní průkazy se rozlišují podle 
účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle 
rozsahu oprávnění do pěti skupin označe-
ných písmeny A, B, C, D a E. Do 31. 7. 2017 
existovala ještě skupina F, ta byla zrušena, 
ale její vypuštění nebylo zohledněno nove-
lizací prováděcí vyhlášky, ta tedy pracuje 
i s touto již neexistující skupinou. 
Ve dvou vybraných případech – u zbroj-
ních průkazů skupin B a C – skutečně po-
vinnost posouzení zdravotního stavu pro 
účely jejich vydání dopadá i na registrující 
poskytovatele v oboru praktické lékařství 
pro děti a dorost, je-li žadatel mladší 19 let. 

Obecná věková hranice k vydání zbrojního 
průkazu u těchto dvou skupin je 18 let ( ji-
nak 21 let), avšak se dvěma výjimkami, kdy 
je posunuta níže.
První z  těchto výjimek je věk 15 let pro 
vydání zbrojního průkazu skupiny B – ke 
sportovním účelům. Dle ustanovení § 19 od-
stavce 3 citovaného zákona: „Zbrojní průkaz 
skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která 
je členem občanského sdružení zabývajícího 
se sportovní činností podle národních nebo 
mezinárodních pravidel a řádů a součástí této 
činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní pod-
mínky pro jeho vydání.“ Mezi tyto podmínky 
zákon dle odstavce 6 téhož ustanovení zahr-
nuje i písemný souhlas zákonného zástupce 
a doporučení příslušného občanského sdru-
žení, školy nebo učiliště. 
Druhou výjimkou je věk 16 pro vydání 
zbrojního průkazu skupiny C – k loveckým 
účelům. Dle ustanovení § 19 odstavce 4 ci-
tovaného zákona: „Zbrojní průkaz skupiny 
C lze vydat žáku střední školy nebo středního 
odborného učiliště staršímu 16 let, pokud 
v osnovách školy či učiliště je zahrnuta vý-
uka myslivosti a jsou-li splněny ostatní pod-
mínky pro jeho vydání.“ Nutnost písemného 
souhlasu zákonného zástupce a doporučení 
příslušného občanského sdružení, školy 
nebo učiliště platí i zde. 
Posouzení zdravotní způsobilosti je nut-
né provádět v  běžném režimu zákona  
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, v platném znění. Podkladem pro 
vydání posudku je lékařská prohlídka a dal-
ší potřebná odborná vyšetření. Další po-
třebná odborná vyšetření jste oprávněna 
vyžádat dle svého medicínského uvážení, 
pokud je to pro posouzení zdravotního sta-
vu žadatele potřeba s přihlédnutím k roz-
sahu skupin zbrojního průkazu, pro něž 
má být posudek vydán, a k povaze činnosti, 
kterou bude nezletilý jako držitel zbrojního 
průkazu vykonávat. Pro skupinu B potom 
další podmínky stanoví v ustanovení § 3 

odstavci 1 citovaná vyhláška č. 493/2002 
Sb., v platném znění, takto: „V případě, že 
jde o posudek o zdravotní způsobilosti pro 
vydání zbrojního průkazu skupiny B, a ne-
jde-li o žadatele, který splňuje podmínky 
pro držení zbrojního průkazu skupiny C, 
D, E nebo F, vyžádá si posuzující lékař vždy 
odborné vyšetření tělovýchovného lékaře.“ 
Úkolem tohoto specialisty je provedení 
odborného posouzení za účelem vydání 
doporučení na základě znalosti zdravot-
ního stavu žadatele a zdravotních nároků 
spojených s používáním určité zbraně nebo 
střeliva na střelnici.
Citovaná vyhláška dále stanoví náležitosti 
posudku, který samozřejmě nesmí obsa-
hovat jakoukoliv diagnózu, podrobnosti 
týkající se lékařských prohlídek a v příloze 
č. 1 potom seznam nemocí, které vylučují 
nebo omezují zdravotní způsobilost k vy-
dání nebo platnosti zbrojního průkazu, a to 
zvlášť pro skupinu A a B a pro skupiny C–F. 
Nutno doplnit, že pediatr se může případ-
ně setkat i  se žádostí žáka střední školy 
nebo středního odborného učiliště staršího  
18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště 
je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo 
střeliva, o posouzení zdravotní způsobi-
losti pro účely vydání zbrojního průkazu 
skupiny D – k  výkonu zaměstnání nebo 
povolání. Přestože se může jednat o stře- 
doškoláka ve vaší péči, takovéto žádosti 
nelze vyhovět, protože u této skupiny není 
dána pravomoc poskytovatele v oboru prak-
tické lékařství pro děti a dorost, ale již regis-
trujícího poskytovatele zdravotních služeb 
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
poskytovatele pracovnělékařských služeb. 
Lékař v oboru praktické lékařství pro děti 
a dorost pochopitelně rovněž neposuzuje 
ani zbylé dvě skupiny zbrojních průkazů, 
tedy skupinu A – ke sběratelským účelům 
a E – k ochraně života, zdraví nebo majetku.

JUDr. Silvie Kunertová

právní kancelář ČLK 
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K etice stavu zdravotnictví

Tichá linka propojuje světy slyšících  
a neslyšících

Poslední číslo TM bylo velmi zajímavé. Především článek o rozsudku Ústavního soudu v případu úmrtí 
pacienta vlivem nevyřešené problematiky spolupráce vyšších a nižších pracovišť. Je zoufalé, že ani 
zbytečná smrt mladého člověka nepohne zákonodárce z žádné strany, aby konečně zacelili zhoubnou 
legislativní díru.

V Česku žije asi půl milionu osob se sluchovým postižením. Mnozí z nich používají ke komunikaci pouze 
znakový jazyk. Jak se s nimi dorozumět, když potřebují akutní lékařský zákrok, jsou hospitalizováni…?

NAPSALI JSTE

Překvapilo mne, že připsání viny hrozí 
nemocnici nižšího typu za to, že „nenastavila 
komunikační mechanismy“. Zaprvé tyto me-
chanismy by měly být nastoleny celostátně, 
zadruhé zařízení nižšího typu má omezené 
možnosti, když řešení situace je zcela v rukou 
zařízení vyššího typu... To rozhoduje, zda 
ohroženého pacienta převezme.

Tuto problematiku pak výborně dokreslu-
je článek Dotační klikačka aneb kde je sprave-
dlnost? MUDr. Jakuba Macha, mapující český 
Afghánistán nespravedlivého přerozdělení 
zdravotní daně, v jehož důsledku se obyvatelé 

regionů spádových k nemocnicím vylouče-
ným z přerozdělování ocitají na okraji, hození 
přes palubu – přestože často jako jednotlivci 
odvedli do zdravotnictví více peněz než jiní 
občané z centrálně umístěných regionů. Krea- 
tivní přerozdělování společných prostředků 
do zdravotnictví se realizuje podle „Tomu 
dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic...“. Ko-
mické, kdyby ve hře nebyly životy. Je snad na 
hlavu postavené, že když je občan z regionu 
odmítnut k vyšší péči do centra s fatálním 
následkem, a najde-li se konečně nesmiři-
telný pozůstalý žalobce, který to dotáhne 

naším soudnictvím až k Ústavnímu soudu 
(čest dědečkovi), tak pokud soud nepřičte 
vinu rovnou ošetřujícímu lékaři, který udělal 
vše, co mohl (často první linie, ani ne spe- 
cialistovi dané problematiky), tak paradoxně 
oné Popelce lokální nemocnici, držící po-
slední prapor akutní péče v místě. S etikou 
tento stav zdravotnictví nemá nic společného 
a nechť zatíží svědomí a vrátí se těm, kteří 
ho takto nastavili a udržují, či k tomu mlčí. 
Politiky všech stran, kteří dosud byli u moci, 
nevyjímaje.

MUDr. Iveta Poljaková, Ph.D.

Už se vám to asi stalo: K akutnímu příjmu 
přivezli neslyšícího pacienta. Jak mu vysvět-
lit, co se s ním děje, jaká ho čekají vyšetření, 
jaký bude další postup? Není čas volat tlumoč-
níka znakového jazyka, kterých je u nás navíc 
dlouhodobý nedostatek. Přitom na pacientovi 
vidíte pochopitelné obavy a strach. 

Řešení je snadné: Online 
tlumočení na Tiché lince

„Pracujeme s neslyšícími klienty sociálních 
služeb, s lidmi zvenku, se všemi, kdo nás osloví,“ 
vysvětluje Eva Štípková, vedoucí komunikace 
obecně prospěšné společnosti Tichý svět,  
o. p. s., která od roku 2008 provozuje službu 
online tlumočení a přepisu. „Tichá linka se dá 
využívat na jakémkoliv elektronickém zařízení 
s webkamerou. Většina klientů má staženou 
mobilní aplikaci ve svém telefonu a pokud po-
třebují tlumočení nebo přepis online, zadají 
si požadavek. Je to pohodlný a plně funkční 
způsob, jak si vzájemně porozumět. Stejně tak 
je možné Tichou linku zavést přímo v ordina-
ci, na recepci, aby se dalo tlumočení a přepis 
využít, i pokud pacient normálně tuto službu 
nevyužívá.“

Pomůže i v ordinaci  
nebo při hospitalizaci

Díky tlumočnické službě Tichá linka si 
neslyšící mohou vyřešit vše potřebné, co jim 
slyšící svět každodenně chystá. Tichá linka je 
pro neslyšící k dispozici nonstop a zdarma. 
Nabízí jak tlumočení znakového jazyka, tak 

přepis mluvené řeči online. „Je důležité, aby 
o takové možnosti věděli i zdravotníci, kteří 
mají neslyšícího pacienta v péči, aby se s ním 
mohli bez obtíží a bariér dorozumět,“ dodává 
Eva Štípková.

Více informací o službě najdete na: 
www.tichalinka.cz
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přijme:
lékaře pro infekční ambulanci

Nabízíme vysoké mzdové ohodnocení
a dále

lékaře na oddělení následné péče
Nabízíme:
• Zajímavé finanční ohodnocení                   • Náborový příspěvek
• Příležitost seberealizace                             • Možnost ubytování
• Centrum sportu a relaxace v areálu          • Benefity nemocnice
• Bezúplatné vzdělávání bez smluvních závazků
• Zaměstnanecký program mobilního operátora
• Dojezdová dostupnost – České Budějovice, Praha, Plzeň, Příbram

Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 
Personální oddělení, tel: 382 772 017, e-mail: personalni@nemopisek.cz

Máme větší obvod a chtěli bychom  
rozšířit stávající ordinační dobu.

Hledáme LÉKAŘKU nebo LÉKAŘE    
do zavedené, rodinné ordinace v Berouně. 

Nabízíme:
● pracovní dobu a úvazek dle domluvy
● spolupráci se zkušenou a milou sestrou
● seznámení s chodem ordinace
● zázemí moderní, akreditované ordinace vybavené novými přístroji
● práci v rodinné firmě, kde se snažíme vyjít si navzájem vstříc
● nadstandardní platové ohodnocení dle výše úvazku (až 95.000 Kč měsíčně)
Požadujeme:
● ukončené VŠ vzdělání
● základní znalost práce na PC, znalost programu PC Doktor výhodou
● atestace je vítaná, ale není podmínkou 
Kontakt: tel.: +420 728 184 102, mail: rytirova@lekarberoun.cz

REVIZNÍ LÉKAŘ
 Dejte své kariéře správný puls

NEMUSÍTE SE VZDÁT SVÉ PRAXE! … a přitom můžete 
vykonávat činnost revizního lékaře. Zkrácený úvazek 
možný. Nadstandardní ohodnocení.

Vyberte si místo, kde chcete pracovat:  
Praha, Ústí nad Labem, Most, Ostrava, Zlín,  
Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice. 

Více informací: www.zdravakariera.cz
Kontakt: ladislava.sebestova@vzp.cz
tel.: +420 952 220 741, mobil: +420 731 546 317

Jsem ráda, že kromě revizní činnosti ve VZP ČR mohu  
i nadále vykonávat své povolání zubního lékaře. 
MDDr. Markéta Janečková, revizní lékařka, Plzeň

3VZP1398 vizuál Zaměstnání ve zdravotnictvi_94x68.indd   1 23/06/2021   11:32

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU PNEUMOLOGA  
A ZDRAVOTNÍ SESTRY 

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■  
PŘIJME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA PANKRÁC – NEMOCNICE  
S POLIK. ■  PŘIJME SESTRY A LÉKAŘE 

CKTCH BRNO ■ PŘIJME LÉKAŘE/KU ANESTEZIOLOGA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE – SANATORIUM  
MIRAMARE, S.R.O. ■  HLEDAJÍ LÉKAŘE/LÉKAŘKU

NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME LÉKAŘE

M-PEDIATRIE S.R.O.
HLEDÁM ZÁSTUP  
DO PLDD – ROUDNICE N. LABEM.........................................................
PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
KLINICKÝ PSYCHOLOG A PSYCHIATR 
DO CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
HRADEC/ PARDUBICE/CHRUDIM

LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHDANEČ A.S.
LÉČEBNÉ LÁZNĚ BOHANEČ A.S. 
HLEDAJÍ LÉKAŘE/LÉKAŘKU.........................................................
NEMOCNICE DAČICE,A.S.
NEMOCNICE  
DAČICE, A.S. PŘIJME.........................................................
PSYCHIATRICKÁ  
NEMOCNICE KOSMONOSY
INTERNÍ AUDITOR
MANAŽER PRO KVALITU

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

Přihlášky a bližší informace ke kur-
zům na www.vzdelavanilekaru.cz,  
www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
Podrobné informace týkající se 
organizace a průběhu kurzu obdrží 
přihlášení účastníci e-mailem. 
Kurzy budou průběžně  
aktualizovány podle aktuální 
epidemiologické situace.
Obvyklý začátek víkendových 
kurzů: 9.00 hod.
Vzdělávací akce ČLK jsou pořádány 
v souladu se stavovským  
předpisem ČLK 16.

Vzdělávací kurzy České lékařské komory

33/21 Jak vydržet tlak doby a nezbláznit se ve zdra-
votnictví
Datum: 18. 9. 2021 
Délka: 5 hodin
Místo: Praha 
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Seminář je věnován jednak aspektům harmonického život-
ního stylu, jednak současným a budoucím výzvám, které 
čekají lékaře v blízké i vzdálenější budoucnosti v jejich 
práci. Cílem programu je dát lékařům dostatek informací 

a inspirace k tomu, aby mohli kvalitně a s dostatečnou ener-
gií řešit to, před co je každodenní péče o pacienty postaví. 
Štěstí přece, jak víme, přeje připraveným. Dojde i na to, 
jaké trendy přinesl do zdravotnictví covid.

34/21 Dětská oftalmologie pro pediatry
Datum: 18. 9. 2021
Místo: Praha 
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Anna Zobanová

56/21 Bolest na hrudi
Datum: 2. 10. 2021
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Karel Lukáš
Přednášející: 
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. 
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. 
prof. MUDr. Pavel Landor, CSc. 
doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
MUDr. Nabil El-Habibi 
MUDr. Karel Lukáš, CSc. 

35/21 Estetická chirurgie
Datum: 9. 10. 2021
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Estetická chirurgie současnosti 
MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.

• Miniinvazivní výkony v obličeji
doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
• Browlift, fatgrafting obličeje 
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
• Blefaroplastika, operační technika, komplikace 
• Facelifting
• Rhinoplastika 
• Liposukce, druhy, komplikace
• Augmentace, modelace, redukce prsů

36/21 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 9. 10. 2021
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mlu-
vený projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných 
řečnických dovedností a návyků. 

51/21 Současné možnosti genetického vyšetřování – 
odpolední seminář
Datum: středa 13. 10. 2021, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
MUDr. Antonín Šípek junior, Ph.D.
Seminář je určen obvodním pediatrům, kterým má srozumi-
telně a přehledně přiblížit celé spektrum současných vyšet-
řovacích možností v prudce se rozvíjejícím oboru lékařské 
genetiky, které sice PLDD nemůže vždy sám indikovat, ale 
jejich znalost je nedílnou součástí péče o pediatrické pacienty.

37/21 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 14. 10. 2021

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

38/21 Novinky v kardiologii
Datum: 16. 10. 2021 
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
• Akutní kardiologie
prim. MUDr. Robert Čihák, CSc.
• Diagnostika a léčba dysrytmií
MUDr. Petr Janský 
• Trombkardiologie 
• Antiagregace a antikoagulace 
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. 
• Diagnostika a léčba srdečního selhání
doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiodiabetes a onkokardiologie 

39/21 Revmatologie pro nerevmatology
Datum: 16. 10. 2021
Místo: Praha 
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SERVIS

20. ZÁŘÍ 2021
Přednáškový večer Chirurgické kliniky 2. LF UK 
a FNM
Přednosta: doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
Koordinátor: doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
Předsedající: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
doc. MUDr. A. Stolz, Ph.D., MBA: Úvodem – chirurgie 
v době pandemie covidu-19 (10 min.)
MUDr. T. Kopriva, MUDr. J. Tornikidis: Chirurgické kom-
plikace onemocnění covid-19 (10 min.)
doc. MUDr. A. Stolz, Ph.D., MBA: Robotické plicní re-
sekce (15 min.)
MUDr. F. Pazdírek, MUDr. M. Vjaclovský, MUDr. M. Boc-
ková: Pravostranné robotické hemikolektomie (10 min.)
MUDr. J. Tornikidis, MUDr. P. Palenčár, MUDr. J. Miletín: 
Karcinom prsu a rekonstrukce po ablaci prsu (10 min.)
Diskuse: 30 min.

27. ZÁŘÍ 2021
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kli-
niky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

PADOVCŮV VEČER
Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
MUDr. A. Vařbuchtová, MUDr. V. Drochýtek: Těhotenství 
a prenatální diagnostika – neinvazivní, invazivní (12 min.)
MUDr. D. Brynda, MUDr. V. Drochýtek: Těhotenství a hy-
pertenze – preeklampsie, HELLP, hypertenze (12 min.)
MUDr. A. Babková, prof. MUDr. M. Halaška, Ph.D.: Těho-
tenství a nádory (12 min.)
MUDr. D. Vaňková, prof. MUDr. M. Halaška, Ph.D.: Těho-
tenství a IVF rizika, komplikace (12 min.)
Diskuse: 30 min.

4. ŘÍJNA 2021
Přednáškový večer ÚKBLD 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

HOŘEJŠÍHO VEČER
Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Mgr. V. Vášová: Akutní promyelocytární leukemie pohle-
dem morfologa (15 min.)
MUDr. B. Grauová, Ph.D.: Současné možnosti diagnostiky 
a léčby CVI (15 min.)
Mgr. D. Vidláková: Vývoj genetických a epigenetických 
změn v genomu nádorových buněk u pacientů s recidi-
vujícími difuzními gliomy (15 min.)
Mgr. M. Kotasová: Stanovení dexametazonu v plazmě 
pomocí nové 2D-LC/MS metody (15 min.)

Mgr. K. Svobodová, Ph.D.: Siderofory vláknitých mikromy- 
cet – Kam míří mykologická diagnostika? (15 min.)
Diskuse: 30 min.

11. ŘÍJNA 2021
Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM
Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

WEBERŮV VEČER
Novinky v kardiologii
Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
prof. MUDr. J. Kautzner, CSc.: Úvod (5 min.)
MUDr. M. Šramko, Ph.D.: Novinky v akutní kardiologii 
(15 min.)
MUDr. M. Želízko, CSc.: Novinky v intervenční kardiologii 
(15 min.)
doc. MUDr. V. Melenovský, Ph.D.: Novinky v léčbě srdečního 
selhání (15 min.)
prof. MUDr. J. Kautzner, CSc.: Novinky v léčbě arytmií 
(15 min.)
Diskuse: 30 min.

18. ŘÍJNA 2021
Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

ŠIKLŮV VEČER
Večer věnovaný 100. výročí otevření Hlavova ústavu
Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
prof. MUDr. P. Dundr, Ph.D.: Profesor Jaroslav Hlava
doc. Mgr. K. Černý, Ph.D.: Založení Hlavova ústavu
prof. MUDr. P. Dundr, Ph.D.: Přednostové patologie na 
Hlavově a Treitzově ústavu (přehled v jednotlivých histo-
rických obdobích)
doc. Mgr. K. Černý, Ph.D.: Nejstarší dějiny patologie v Praze
MUDr. M. Bártů, doc. MUDr. K. Němejcová, Ph.D.: Součas-
nost Hlavova ústavu v obrazech
Diskuse: 30 min.

25. ŘÍJNA 2021
Přednáškový večer 1. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

EISELTŮV VEČER
Péče o nemocné s hematologickými malignitami v co-
vidové éře
Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

prof. MUDr. M. Trněný, CSc.: Úvod 
MUDr. A. Jonášová, Ph.D.: Covid-19 u pacientů s myeloid-
ními nádory 
MUDr. J. Kořen: Covid-19 a lymfomy 
MUDr. M. Špaček, Ph.D.: Covid-19 u pacientů s chronickou 
lymfocytární leukemií
prof. MUDr. I. Špička, CSc.: Covid-19 a myelomy
MUDr. P. Vodička, MUDr. M. Trojánek, Ph.D.: Očkování 
u pacientů s hematologickými malignitami 
Diskuse: 30 min.

1. LISTOPADU 2021
Přednáškový večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK 
a VFN
Přednosta: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

VONDRÁČKŮV VEČER
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
doc. MUDr. M. Anders, Ph.D.: Covid-19 a duševní zdraví 
populace
doc. MUDr. L. Kališová, Ph.D.: Stigmatizace psychiatrie – 
mohou psychiatři jednat proti vůli nemocného?
doc. MUDr. M. Zvěřová, Ph.D.: Nová zjištění a trendy v léčbě 
demencí
PhDr. P. Harsa, Ph.D.: Systém psychologické péče v rámci 
VFN v Praze
Diskuse: 30 min.

8. LISTOPADU 2021
Přednáškový večer 3. chirurgické kliniky 1. LF UK 
a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

DIVIŠŮV VEČER
Koordinátor: prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
MUDr. J. Vachtenheim: Covid-19 a  transplantace plic  
(15 min.)
MUDr. M. Podhráský: Chirurgické řešení patologie v oblasti 
thymu (15 min.)
MUDr. J. Kolařík: ERAS v hrudní chirurgii (15 min.)
MUDr. M. Šnajdauf: Časné karcinomy jícnu a žaludku – 
pohled chirurga (15 min.)
MUDr. P. Libánský, Ph.D.: Vývoj chirurgického řešení pri-
mární hyperparatyreózy (15 min.)
Diskuse: 30 min.

15. LISTOPADU 2021
Večer UK k 17. listopadu
Univerzita Karlova jako člen Evropské aliance 4EU+

Přednášející: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – 
prorektorka pro studium, Univerzita Karlova
Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

22. LISTOPADU 2021
Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 
a traumatologie FTN
Přednosta: doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D. 
Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
doc. MUDr. T. Pešl, Ph.D.: Úvodní slovo (5 min.)
MUDr. H. Homolková, Ph.D.: Poranění periferních 
nervů u dětí (10 min.)
MUDr. E. Faltusová: Poranění ledvin u  dětí  
(10 min.)
MUDr. M. Čepelík: Sonografické vyšetření radiohume-
rálního kloubu rostoucího skeletu (10 min.)
MUDr. A. Knížetová: Management léčby kožních  
defektů v  novorozeneckém a  kojeneckém věku  
(10 min.)
MUDr. M. Prchlík: Transplantace jater jako život  
zachraňující výkon po rozsáhlém poranění jater  
(10 min.)
MUDr. J. Hendrych: Je hojivost dětských zlomenin 
ovlivněna hladinou vitaminu D v krvi? (10 min.)
Diskuse: 30 min.

29. LISTOPADU 2021
Thomayerova přednáška
Virová hepatitida C – historie jedné generace 
Přednášející: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

6. PROSINCE 2021
Předvánoční večer SČL

Ludwig van Beethoven – Hudba je jako sen. Ten, 
který neslyším. 
Přednášející: PhDr. Jiří Vejvoda
Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze.
Září–prosinec 2021 17.00 hodin Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31

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

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

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.        
vědecký sekretář  
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 
předseda

Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
MUDr. Heřman Mann
• Vyšetřovací metody v revmatologii
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
• Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. 
• Systémová onemocnění pojiva
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
• Osteoartróza
• Dnavá artritida a další krystaly indukovaná onemocnění
MUDr. Šárka Forejtová
• Spondyloartritidy

40/21 Obezita v ambulanci PLDD
Datum: 16. 10. 2021
Místo: Praha 
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Odborný garant: MUDr. Zlatko Marinov, Dětská obezito-
logická ambulance FN Motol, Praha
MUDr. Zlatko Marinov 
• Dětská obezita jako závažné chronické onemocnění
• Principy léčby obezity
• Ambulantní léčba dětské obezity
MUDr. Dana Šašková 
• Pobytová léčba dětské obezity

MUDr. Cecília Marinová 
• Distanční léčba dětské obezity
MUDr. Zlatko Marinov 
• Prevence dětské obezity

41/21 Aktuality z  posudkové medicíny sociálního 
zabezpečení
Datum: 23. 10. 2021
Místo konání: Praha
Účastnický poplatek: 800 Kč
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Odborný garant: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Lektoři: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., vedoucí Ústavu 
sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK 
v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, vedoucí od-
dělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního 
zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu sociál-
ního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s posudkově medicín-
skými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocen-
ském a důchodovém pojištění a v nepojistných systémech 
sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na 
zvláštní pomůcku). Posluchači získají aktuální poznatky 
o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících 
lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické případy.

42/21 Dětská hematologie
Datum: 23. 10. 2021
Místo: Praha

Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Petr Smíšek
MUDr. Petr Smíšek
• Nejčastější příčiny anémie u dětí
• Odchylky počtu trombocytů u dětí
MUDr. Ester Zápotocká
• Koagulopatie v dětském věku
MUDr. Martina Suková
• Neutropenie v dětském věku

54/21 Porovnání cviků léčebné tělesné výchovy po 
analýze pohyblivých programů
Datum: 23. 10. 2021
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Bolestivé stavy hybné soustavy byly probrány v minulých 
kurzech. Tento kurz se zaměří na individuální přístup, ale 
i na preventivní působení.

43/21 Dětská gastroenterologie 
Datum: 30. 10. 2021
Místo: Praha
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4

Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Kristýna Zárubová
Lektorky: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana Čopová, 
MUDr. Kateřina Pospíšilová
• Novinky v IBD – Crohnova nemoc
• Novinky v IBD – ulcerózní kolitida
• Diferenciální diagnostika zvýšených jaterních testů
• ABKM z pohledu gastroenterologa

53/21 Komunikace zaměstnanecká, kolegiální a part-
nerská – webinář 
Datum: 30. 10. 2021
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Lektorka: MUDr. Kateřina Cajthamlová
Ve čtyřhodinovém webináři rozděleném do dvou bloků si 
nejprve probereme stručně základní pravidla a úskalí ko-
munikace mezi lidmi a zaměříme se na to, co musíme mít na 
paměti vždy, když s někým vedeme rozhovor. Probereme, 
jak dbát na správnou formu, jak si být vědomi kontextu 
(v jakém prostředí rozhovor probíhá a jakou roli v něm 
máme my sami) a jak si všímat změn obsahu a reagovat na 
ně. Zamyslíme se také nad nejběžnějšími důvody nedo-
rozumění, nad komunikačními typy a nad tím, v co může 
naše snaha o dohodu vyústit – a ve stručnosti přiblížím, 
i jak vyjednávat. 
V druhé části se zaměřím na „zakázané“ metody komu-
nikace – na manipulaci a hádky – a jak se jim vyhnout 
a  bránit. Probereme typy manipulativního rozhovoru 
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VOLNÁ MÍSTA – NABÍDKA 
Hledáme VPL do zavedené ordinace v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Flexibilní volba ordinačních hodin, možnost 
částečného úvazku. Finanční odměna 70 000 Kč čistého 
měsíčně. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225 
Hledáme VPL do zavedené ordinace v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Flexibilní volba ordinačních hodin, možnost 
částečného úvazku. Finanční odměna 70 000 Kč čistého 
měsíčně. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225 
Hledáme VPL do ordinace v Českém Těšíně. Flexibilní 
volba ordinačních hodin, možnost i částečného úvazku. 
Finanční odměna 70 000 Kč čistého, náborový příspěvek 
ve výši jednoho platu. Kontakt: pesonalni@vseobecny-
lekar.cz, 773 545 225 
Hledáme VPL do ordinace v Sedlčanech. Flexibilní volba 
ordinačních hodin, možnost částečného úvazku. Finanční 
odměna 70 000 Kč čistého měsíčně, náborový příspěvek 
ve výši jednoho platu. Kontakt: personalni@vseobec-
nylekar.cz, 773 545 225 
Hledáme VPL do ordinace v Litvínově. Flexibilní volba 
ordinačních hodin, možnost i částečného úvazku. Finanč-
ní odměna 70 000 Kč čistého měsíčně při plném úvaz-
ku. Podpora smluvních konziliářů. Vhodné i pro lékaře 
v předatestační přípravě. Nástup od 1.10.2021. Kontakt: 
personalni@vseobecnylekar.cz, 773 545 225 
Hledáme VPL do zavedených ordinací Mělník a/nebo 
Štětí. Flexibilní volba ordinačních hodin, možnost i čás-
tečného úvazku. Moderně vybavené ordinace. Příspěvek 
na vzdělávací akce až do výše 20 000 Kč ročně. Podpora 
vlastních smluvních konziliářů. Odměna 70 000 Kč čisté-
ho při plném úvazku. Vhodné i pro lékaře v předatestační 
přípravě. Kontakt: personalni@vseobecnylekar.cz, 
773 545 225 
Hledáme VPL do nové ordinace v Českých Budějovicích. 
Nabízíme svobodnou volbu ordinačních hodin, nezá-
vislost v rozhodování, smluvní konziliáře a specialisty 
z řad zkušených praktiků. Podpůrný administrativní 
tým. Možnost i částečného úvazku. Finanční odměna při 
plném úvazku 70 000 Kč čistého měsíčně. Vhodné i pro 
lékaře v předatestační přípravě. Kontakt: personalni@
vseobecnylekar.cz, 773 545 225 

IKEM přijme lékaře – intenzivistu pro posílení týmu 
kliniky transplantační chirurgie. Možnost zkráceného 
úvazku (6 hod.) v režimu po–pá bez nutnosti služeb. Po-
žadujeme VŠ vzdělání lékařského směru, specializovanou 
způsobilost v oboru intenzivní medicína nebo v oboru 
anesteziologie a intenzivní medicína nebo v oboru in-
terního lékařství, znalost AJ. Máte-li již zkušenost s péčí 
o pacienty na JIP a přivítáte podporu k dalšímu vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace, ozvěte se nám. Své CV posílejte na 
e-mail: kariera@ikem.cz nebo volejte na tel.: 739 387 246 
Do moderní ordinace VPL v Ostravě přijmeme kolegu. 
Dva lékaři, sestra, recepce. Mzda 100 000 Kč, automo-
bil, telefon, bonusy. Kolegialita, kvalita, zodpovědnost, 
spolupráce. Výhledově možnost převzetí/prodeje praxe. 
Kontakt: janzamostny@gmail.com, 723 972 199 
Přijmu ortopeda na polikliniku Praha 10, prostory am-
bulance a budovy nově po rekonstrukci, na DPP na 2–3 
dny v týdnu, vše dle dohody, výhodné platové podmínky. 
Kontakt: 737 935 359 
Přijmeme praktického lékaře do zavedené moderní 
ordinace v Praze 4. Úvazek 1–3 dny v týdnu. Rozvržení 
ordinačních hodin dle dohody. Nabízíme nadstandardní 
platební podmínky i další benefity. Kontakt: 725 27 27 87, 
asclepius.praha@gmail.com 
Přijmu lékaře do kožní ambulance v Klatovech. Úvazek 
dle domluvy. Nadstandartní vybavení, spektrum všech 
výkonů vč. estetiky. Výborné fin. ohodnocení. Jsme akred. 
vzděl. pracoviště v oboru dermatovenerologie. Ubytování 
zajistím. Kontakt: 737 441 365 
Nabízím dlouhodobou výpomoc v ordinaci PLDD – střední 
Morava. Kontakt: zastup.pediatr@seznam.cz 
Ambulance u Arbesa hledá kolegyni nebo kolegu v oboru 
gynekologie a porodnictví. Nabízíme flexibilní spolu-
práci po vzájemné dohodě. Kontakt: ambulancearbes@
seznam.cz, 606 601 018 
Hledáte uplatnění jako praktický lékař/ka pro děti 
a dorost/pediatr a preferujete ambulantní provoz? Máme 
pro vás na výběr z lokalit: Brno, Liberec, Meziměstí, Pacov 
(okr. Pelhřimov). Neváhejte se nám ozvat také v případě 
zájmu o jinou lokalitu. Nabízíme: zajímavé mzdové ohod-
nocení, zaměstnanecké benefity, akreditovaná pracovi-
ště, zajištění specializačního vzdělávání v oboru včetně 
dalšího vzdělávání, pracovní uplatnění u zavedeného 
a stabilního zaměstnavatele, podporu při chodu ordinace 
s minimem administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 
733 679 555, kariera@mediclinic.cz 
Hledáte uplatnění jako všeobecný praktický lékař/ka? 
Máme pro vás na výběr z lokalit: Aš, Český Krumlov (část. 
úvazek), Jindřichův Hradec, Louny, Milín u Příbrami, 
Most, Pacov (okr. Pelhřimov), Praha, Tábor, Telč (část. 
úvazek). Neváhejte se nám také ozvat, pokud máte zájem 
o jinou lokalitu. Nabízíme: zajímavé mzdové ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, akreditovaná pracoviště, zajiš-
tění specializačního vzdělávání v oboru včetně dalšího 
vzdělávání, pracovní uplatnění u zavedeného a stabilního 
zaměstnavatele, podporu při chodu ordinace s minimem 
administrativy. Kontakt: Mgr. Vlastimil Král, 733 679 555, 
kariera@mediclinic.cz 

Přijmu do pracovního poměru na 50 hodin měsíčně atesto-
vaného VPL do ordinace v Praze 13. Kontakt: 777 717 765 
Přijmeme rentgenového asistenta na polikliniku v Praze 4. 
Nástup možný ihned, pracovní úvazek dle dohody. Dobré 
platové podmínky. Kontakt: 604 450 988, polkladno@
gmail.com 
Do našeho týmu OFTEX v Nymburce, Pardubicích, Hlin-
sku a Humpolci přijmeme oftalmologa na plný úvazek. 
Nabízíme ambulantní práci v příjemném a moderním 
prostředí. I pro začínající lékaře před atestací. Kontakt: 
holomkova@oftex.cz, 464 007 803
Hledáme kolegu/ni revmatologa (i před atestací), zave-
dená amb. se sestrou ve Vršovicích. Kompletní dg. metody 
zajištěny. Kolegiální přístup, možnost individuál. úvazku, 
zapojení do revma. studií, nadstandard. Ohodnocení. 
Kontakt: 601 304 484 
Kolegu/ni psychiatra (i v přípravě) do zavedené, moderní 
amb. v Praze 10. Menší tým sestry, psychiatři, psycho-
log. Možnost individual. nastavení ord. hodin, kolegiál. 
přístup., nadstandard. ohodnocení. Lze zapojit i do klin. 
studií. Kontakt: 601 304 484 
Sháním neurologa do ambulance v Říčanech na 0,5–2 dny, 
EEG, neurosono, infuze. Kontakt: 608 740 452 
Soukromá cévní ordinace v Praze 10 hledá angiologa 
nebo cévního chirurga. Úvazek 1x týdně, počet hodin 
dohodou. Kontakt: 603 752 184 
Do zavedené dermatovenerologické ambulance v Pře-
rově přijmeme lékaře dermatovenerologa po základním 
kmeni nebo s atestací v oboru (možno i pro ženy na MD, 
důchodce), úvazek 0,1 –0,2. Kontakt: 604 312 099, 604 185 
853 
Nestátní zdravotnické zařízení v centru Prahy přijme 
neurologa na částečný nebo plný úvazek. Kontakt: 727 
806 899 
Nabízím práci v ortopedické amb. v Roudnici n/L na 1–2 
dny v týdnu. Dohoda jistá. Kontakt: ortopedie.roudni-
ce@gmail.com 
Jsme moderní zdravotnické zařízení dlouhodobé ošet-
řovatelské péče, které chce měnit názor na kvalitu léčby 
dlouhodobě nemocných. Hledáme lékaře se specializací 
(interna, neurologie, chirurgie, ortopedie, urologie, an-
esteziologie, všeobecné praktické lékařství a ORL) pro 
dlouhodobou spolupráci. Rádi vás u nás přivítáme a vše 
ukážeme na místě. Klidně i nezávazně. Více informací 
na www.vividus-medical.cz. Kontakt: 605 968 625, 
personalni@vividus-medical.cz 
Centrum biologické léčby pro klinická hodnocení BIO-
KLINIKA Ostrava s.r.o. přijme lékaře/lékařku. Nabízíme 
plný/částečný úvazek v centru Ostravy, jednosměnný 
provoz, volné víkendy, příjemný kolektiv, zajímavé platové 
ohodnocení (60 000 Kč bez atestace, 75 000 Kč s ates-
tací), plus bonusy. Kontakt: pavlina.masopustova@
ccrostrava.com 
Do ordinace VPL v Lukavci nebo Kamenici nad Lipou 
(okres Pelhřimov) přijmu lékaře i v předatestační pří-
pravě, případně absolventa na rezidenční místo. Naše 
ordinace jsou moderně přístrojově vybaveny. Zájemci 

nabízíme plat 80 000 Kč/měs., plný nebo zkrácený úvazek, 
flexibilní pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, ubytování. 
Jsme akreditované pracoviště se školitelem. Kontakt: 
721 456 096, info@mudrkazikova.cz 
Do soukromé dermatovenerologické ambulance v Přero-
vě přijmeme lékaře dermatovenerologa na úvazek 0,1–0,2. 
Kontakt: 604 312 099 
Plně fungující ordinace se skvělým zázemím na prestižní 
adrese v Praze 1, Senovážné náměstí, hledá od 1.1.2022 
VPL s atestací pro dospělé na plný úvazek. Nabízíme: 
příjemné zázemí nadstandardně vybavené ordinace, 
plný úvazek – 30 hodin týdně, atraktivní plat + bonusy, 5 
týdnů dovolené, benefit formou týdenního pobytu v Peci 
pod Sněžkou, možnost vlastní realizace, jsme ochotni se 
přizpůsobit vašim představám, podpora dalšího vzdělá-
vání. V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: 
ordinace@de-iure.cz
Přijmu lékaře do akreditované ordinace v Kladně (vhodné 
i pro L1), nadstandardní platové podmínky, zkušená sest-
ra. Kontakt: info@genecare.cz, 602 650 312 
Všeobecného praktického lékaře s plnou kvalifikací 
přijmu do ordinace VPL úv. 1,0, Praha 5, 13, od 2Q/2022. 
Nadstandartní plat, možnost pronájmu bytu v místě, 
možné služební auto. Po 5 letech převzetí praxe. Kon-
takt: 606 358 602 
FN Bulovka hledá lékaře/lékařku pro Slatinné lázně 
Toušeň s indikací pro nemoci nervové, pohybového 
aparátu, kožní, gynekologické. Požadujeme atestace 
z uvedených oborů nebo interny, rehabilitační a fyzikální 
medicína vítána. Nabízíme dobré platové podmínky, mož-
nost zkráceného pracovního úvazku, přátelský kolektiv, 
zaměstnanecké benefity (http//bulovka.cz/kariera), 
hezké přírodní prostředí. Svůj životopis zasílejte na e-mail 
lenka.svancarova@bulovka.cz 
Hledám zdravotní sestru na část. úvazek do ordinace 
prakt. lékaře v Praze 10, 4. Vhodné pro důchodce či ženu 
na MD. Kontakt: 722 292 004 
Do akredit. ordinace VPL 15 km od Prahy hledáme lékaře 
(min. základní kmen nebo po kolečkách). Nástup. úvazek, 
mzda dle dohody. Minimum administrativy, možnost 
firemního auta, příspěvek na ubytování, zkušená sestra. 
Kontakt: medikok@seznam.cz 
Remedis s.r.o. hledá milého a spolehlivého kolegu či kole-
gyni lékaře/lékařku psychiatra do zavedené psychiatric-
ké ambulance. Požadujeme: odpovídající medicínské vzdě-
lání, atestaci v oboru psychiatrie nebo zařazení v přípravě 
k oboru. Nabízíme: zázemí stabilní a moderně vybavené 
společnosti, flexibilitu pracovní doby, nadstandardní 
platové ohodnocení a mnoho dalších výhod. Kontakt: 
krumphanslova@remedis.cz, 606 570 823
Neurologická ambulance v Praze 4, Michnova 1622/4, 
hledá rehabilitačního lékaře i na částečný úvazek nebo 
na DoPP. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, úvazek 
dle dohody. Kontakt: 602 685 530, 725 704 234, harmo-
nie@harmoniepraha.cz 
Nemocnice Jindř. Hradec, a.s. hledá vedoucího lékaře/
ku na pracoviště magnetické rezonance. Nabízíme nad-
standartní mzdové ohodnocení, podmínky pro osobní 

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

Uzávěrka příjmu inzerce 
do 20. dne předchozího  
měsíce.

a techniku kontramanipulace, dotkneme se tématu „jak 
aktivně naslouchat a diplomaticky nesouhlasit“ i toho, co 
typicky vede k hádkám a jak se na připravit na rozhovor, 
jehož se třeba obáváme. 
V závěru bude vyhrazen prostor na dotazy posluchačů 
a na řešení běžných problémů z praxe a upozornění na 
běžné chyby, jichž se v komunikaci v rodině i na pracovišti 
dopouštíme. 

44/21 Léčba závislosti na tabáku 
Datum: 6. 11. 2021
Místo: Praha
Délka: 8 hodin
Kredity: 6 
Účastnický poplatek: 800 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Přednášející: 
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.; MUDr. Alexandra Pán-
ková, Ph.D.; MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. (Centrum pro 
závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN), 
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. (Farmakologický ústav 
1. LF UK a VFN)
• Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta
• Farmakologické interakce cigaret 
• Princip závislosti na tabáku, diagnostika 
• Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřácké 

situace, identifikace s nekuřáctvím
• Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupro-

pion, vareniklin
• Jak vést motivační rozhovor s kuřákem
• Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné
• Kouření a hmotnost
• Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction
• Kazuistky pacientů centra pro závislé na tabáku 
• Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, spe-

cializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A
• Praktické příklady – časté dotazy pacientů 

45/21 Role MRI vyšetření v každodenní praxi ambu-
lantního specialisty
Datum: 6. 11. 2021

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

52/21 Očkování – odpolední seminář
Datum: úterý 9. 11. 2021, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha
Délka: 2 hodiny
Počet kreditů: 2
Účastnický poplatek: 300 Kč
MUDr. Hana Cabrnochová
• Očkováni proti covidu-19
• Novinky v očkováni

46/21 Základy rétoriky a rétorických dovedností 
Datum: 13. 11. 2021
Místo: Praha
Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 2000 Kč
Lektor: Jan Přeučil
Odborný garant: MUDr. Marcela Křížová
Praktický seminář, na kterém můžete vylepšit svůj mlu-
vený projev. Kurz je úzce zaměřen na otázku správných 
řečnických dovedností a návyků. 

47/21 Resuscitace novorozence s praktickým nácvi-
kem dovedností
Datum: čtvrtek 25. 11. 2021

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, jednak mož-
nost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém 
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden 
formou workshopu.

48/21 Zajímavosti ze světa dětské výživy online
Datum: 4. 12. 2021
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 700 Kč
Odborný garant: MUDr. Kristýna Zárubová
MUDr. Kristýna Zárubová
• Poruchy příjmu potravy z pohledu pediatra 
MUDr. Kristýna Pospíšilová
• Novinky v kojenecké výživě 
MUDr. Kristýna Zárubová
• Speciální diety a jejich (ne)smysl 
Šimon Johanides, DiS.
• Péče o enterální vstupy u dětí 

PŘIPRAVUJEME:
Konference ČLK Etika a komunikace v medicíně – 
Důstojnost v medicíně
Datum: 2. 12. 2021
Místo: Kongresové centrum hotelu Olšanka, Praha 3

Antibiotická terapie v roce 2021
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
MUDr. Marek Štefan, MBA
Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Připravujeme pro vás webinář, jehož cílem 
je seznámit ambulantní lékaře s aktualizací 
doporučených postupů pro antibiotickou 
terapii v klinické praxi. 

Centrum provázení a paliativní péče
MUDr. Zuzana Staníčková, 
(lékařka novorozeneckého oddělení a rizikové ambulan-
ce Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, Podolí [ÚPMD], 
kde v roce 2020 založila podpůrný a paliativní tým)

Připravujeme dva kurzy s geriatrickou te-
matikou
1. Geriatrický pacient – frailty, vybrané aspekty –  
online 
2. Výživa ve staří – online
(Záznamy z kurzů budou k dispozici po dobu jednoho 
týdne.)
Odborný garant:
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., předsedkyně České 
gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP; ve-
doucí subkatedry geriatrie, LF UK v Hradci Králové; 
III. interní gerontologická a metabolická klinika FN 
v Hradci Králové

Škola zad 
Datum: listopad 2021
Místo: Praha
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Účastnický poplatek: 800 Kč
Přednášející: MU Dr. Sylva Gilber tová, CSc.,  
MUDr. Dagmar Smilková
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a profesionální rozvoj, moderní prac. prostředí, příspěvek 
na penzijní připojištění a další benefity. Nástup ihned 
nebo dle dohody. Kontakt: prim. RDG oddělení, MUDr. 
M. Koutný, 384 376 382, koutny@nemjh.cz, člen předsta-
venstva, MUDr. V. Lorenc, 384 376 740, lorenc@nemjh.cz 
Přijmeme praktického lékaře, ordinace se nachází na 
poliklinice v Kladně, zkušená zdravotní sestra, nadstan-
dardní platové podmínky. Benefit: možnost služebního 
vozu. Kontakt: 773 589 178, martincikova@polikli-
nikapraha.cz 
Přijmeme ihned praktického lékaře pro dospělé do 
zavedené ordinace v Praze 6, zkušená zdravotní sest-
ra, nadstandardní platové podmínky. Benefit: možnost 
služebního vozu. Kontakt: 739 353 002, vlachova@po-
liklinikapraha.cz 
Přijmeme rehabilitačního pracovníka, na plný nebo čás-
tečný úvazek. Nadstandardní platové podmínky. Praco-
viště Praha 4 Poliklinika Michnova. Kontakt: 773 750 612 
Ambulance VPL přijme atestovaného lékaře. Mzda od 
80 000 Kč čistého + další benefity. Nástup možný ihned. 
Kontakt: mdsm@email.cz, 602 353 531
Přijmu ortopeda do nové ambulance na poliklinice 
v Praze 10 na 1–2 dny v týdnu na DPP, vše dle dohody. 
Kontakt: 737 935 359 
Domov sv. Karla Boromejského (www.domovrepy.cz) 
v Praze hledá zkušeného lékaře na lůžkové oddělení LDN. 
Atestace v oboru interna, všeobecné lékařství nebo geri-
atrie. Nabízíme méně náročnou práci než v nemocnici, 
pěkné prostředí, sehraný kolektiv, dobrou pověst našeho 
zařízení. Očekáváme motivovaného spolupracovníka, 
který bude rád sloužit seniorům a bude mít laskavý a trpě-
livý přístup k nemocným i jejich rodinným příslušníkům. 
Kontakt: sestra Konsoláta, prosím o CV na konsolata@
domovrepy.cz 
Hospic Malovická hledá lékaře do zástupu i trvalého pra-
covního poměru. Klidné pracoviště, milý kolektiv a dob-
rá dostupnost i MHD. Kontakt: Ing Josef Heller, MBA,  
725 424 753, heller.mba@seznam.cz 
Ambulance alergologie a imunologie v Praze 10 přijme 
alergologa či lékaře v přípravě na minimálně 0,5 dne v týd-
nu (časově flexibilní, možno až celý úvazek). Nabízíme 
vynikající platové podmínky, moderní pracovní prostředí. 
Kontakt: 245 008 716 
Hledáme lékaře do plicní ambulance v Jindřichově Hradci 
ideálně s pneumologickou atestací nebo po absolvování 
interního kmene. Možnost flexibilní pracovní doby, za-
jištění bydlení, platové podmínky dle dohody. Kontakt: 
kopir@post.cz, 728 422 336
Do akreditované ordinace praktického lékaře v Praze 5 
přijmu kolegu na 2 nebo 3 dny v týdnu. Kontakt: 603 585 081 
Hledáme oftalmologa na plný či částečný úvazek pro nově 
zřizovanou oční ambulanci v Krnově. Nabízíme moderní 
pracovní prostředí, nadstandardní finanční podmínky, 
možnost získání nového služebního bytu v atraktivní lo-
kalitě, případně služebního vozidla, pokud budete dojíždět. 
Kontakt: Pavel Macenauer, 774 338 212 
Nabízíme práci v nadstandardně vybavené neurologické 
ambulanci v Brně. Přátelský a milý kolektiv. Možnost slu-
žebního auta i bytu, možnost zkráceného úvazku. Znalost 
EMG, EEG či SONO výhodou, finanční podpora vzdělávání. 
Kontakt: neubrno@seznam.cz
Do zavedené kožní ambulance v Praze 4-Háje přijmeme 
lékaře. Úvazek dle domluvy, možno i na jeden den týdně. 
Zajímavé fin. ohodnocení. Kontakt: vlachova@poliklni-
kapraha.cz, 739 353 002 
Přijmeme chirurga na plný nebo částečný úvazek do ordi-
nace v Praze 5. Individuální dohoda platových podmínek. 
Pro mimopražské možnost výhodného ubytování. Nástup 
možný ihned. Kontakt: 777 247 336, administrativa.ba-
rrandov@centrum.cz
Přijmeme fyzioterapeuty: VŠ vzdělání, individuální dohoda 
platových podmínek, variabilní pracovní doba, úzká spolu-
práce s lékaři, 5 týdnů dovolené, pro mimopražské možnost 
výhodného bydlení. Kontakt: 733 738 394, administrativa.
barrandov@centrum.cz
Nemocnice TGM Hodonín hledá do svého kolektivu nové 
lékařky a lékaře a absolventy lékařských fakult – na ARO, 
interní, chirurgické, gynekologické, dětské, rehabi-
litační a radiodiagnostické oddělení a pracoviště he-
matologie a transfuzního lékařství. Nabízíme benefity 
pro zaměstnance: stabilní platové a pracovní podmínky, 
profesní perspektiva, náborový příspěvek, možnost získá-
ní ubytování, další vzdělávání – akreditovaná pracoviště, 
adaptační proces, příspěvek na závodní stravování, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na penzijní pojištění, hlídání dětí v dět-
ské skupině, čerpání příspěvků z FKSP, zvýhodněné kulturní 
akce a zájezdy organizované odborovou organizací, možnost 
parkování v areálu nemocnice. Do svých týmů hledáme 
mladé kolegy, které láká spíše prostředí menších nemoc-
nic a užších pracovních týmů. Tyto nemocnice, oproti těm 
velkým, obvykle dokážou nabídnout svým pacientům, ale 
i zaměstnancům diskrétní prostředí a osobní lidský přístup. 
Menší zdravotnická zařízení rovněž nabízejí svým lidem 
zajímavou pracovní perspektivu, kdy je jim obvykle umožněn 
rychlejší profesní růst, protože i ti nejmladší zaměstnanci se 
podstatně rychleji dostanou k výkonu vlastní medicínské 
praxe, a to ve spolupráci se svými primáři a zkušenějšími 
staršími kolegy. Bližší informace sdělí MUDr. František 
Černý, náměstek pro zdravotní péči, tel. 518 306 150, e-mail: 
cerny@nemho.cz, www.nemho.cz.
Dermatolog, Praha 5-Smíchov, hlavní pracovní poměr. 
Zakončení základního kmene pro dermatologii. Nabízíme: 
možnost přivýdělku na korektivní dermatologii, moderní 
zařízení, plat dle praxe a vzdělání, akreditované pracoviště. 
Kontakt: pr@lcandel.cz

Gynekologická ordinace v Praze 5-Smíchov přijme lé-
kařku/lékaře na částečný úvazek a případný zástup. E-ko-
munikace v případě potřeby zajištěna sestrou. Kontakt:  
724 022 702, MUDr. Brynda 
Nabízím místo VPL v Opavě od podzimu 2021, ideálně na 
25h/týd. nebo dle domluvy, ordinač. doba dle možností léka-
ře. Kontakt: VPLopava@seznam.cz, 704 050 889 
Hledám lékařku/lékaře do gastroenterologické ambulan-
ce. Kontakt: 736 773 973 
Lékař gynekolog. Gynclin s.r.o. přijme lékaře v  oboru 
gynekologie a porodnictví. Požadujeme: zkušenost z am-
bulantní praxe, znalost provádění UZ screeningů u těhot-
ných (není podmínkou), vysoce profesionální přístup ke 
klientele. Nabízíme: pracovní poměr na plný nebo částečný 
úvazek, 5 týdnů dovolené, práci se špičkovou přístrojovou 
technikou, příjemné, moderní pracovní prostředí s jasně 
definovanými postupy a procesy, profesionální podporu ze 
strany zdravotních sester a skvělý pracovní kolektiv, mo-
tivující finanční ohodnocení, podporu dalšího profesního 
a jazykového vzdělávání. Chcete-li se stát součástí našeho 
týmu, prosím, zašlete životopis s průvodním dopisem na   
@: gynlink@gynlink.cz nebo volejte na tel.: 604 440 000. 
Adresa: Gynclin s.r.o., Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9
Fakultní nemocnice v Motole přijme praktického lékaře 
pro odd. primární péče. Požadavky: specializovaná způso-
bilost v oboru všeobecné praktické lékařství a znalost práce 
na PC podmínkou, znalost AJ, vítána. Nabízíme: možnost 
uplatnění v největším zdravotnickém zařízení v ČR, práci 
v moderně vybaveném, příjemném a vstřícném prostředí, 
podporu pracovního týmu, možnost dalšího vzdělávání 
a odborného růstu. Možnost ubytování pro mimopražské, 
stabilní platové podmínky a další zaměstnanecké benefity. 
Kontakt: MUDr. Jaroslava Kulhánková, primářka odd., ja-
roslava.kulhankova@fnmotol.cz, 224 438 559 
Zaměstnám lékaře v ambulanci VPL v Břeclavi, plný nebo 
částečný úvazek dle domluvy, za velmi výhodných podmínek, 
5 týdnů dovolené, bonusy – k dispozici navíc byt atd. Kontakt: 
praktikbreclav@centrum.cz 
Hledám do ordinace VPL (Praha 8, Poliklinika Mazurská) 
praktického lékaře na plný nebo částečný úvazek. Ordinační 
hodiny dle dohody. Přátelské prostředí, motivující finanční 
ohodnocení a další bonusy dle dohody. Kontakt: vplpha@
seznam.cz, 731 421 779 
Hledáme lékařku/lékaře do ORL ambulance v centru Pra-
hy na částečný úvazek za výborných platových podmínek, 
flexibilní pracovní doba. Kontakt: jana.dubova@orlor-
dinace.cz
Do zavedené ordinace ve Slaném přijmeme praktického 
lékaře/lékařku. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, akreditované pracoviště, tým zku-
šených sester. Typ a rozsah úvazku dle dohody, nástup možný 
ihned. Kontakt: 605 253 75, sarkamedslany@gmail.com 
Psychiatrická ambulance v Praze přijme psychiatra nebo 
lékaře v přípravě v oboru. Možnost částečného úvazku, pří-
padně celého. Výhodné podmínky a možné benefity. Těší se 
na vás tým spolupracujících lékařů a asistentka. Kontakt: 
psordinace@gmail.com 
Hledám do moderní, plně vybavené a zavedené ordinace 
v Praze 5 praktického lékaře (možno i neatestovaného). 
Nástup možný ihned, 700 Kč/h brutto, výše úvazku dle do-
mluvy. Kontakt: 723 593 391 
Do zavedené ordinace v Praze 6-Ruzyně přijmeme praktic-
kého lékaře. Nadstandardní platové podmínky. Kontakt: 
739 353 002, vlachova@poliklinikapraha.cz 
Zavedená ordinace praktického lékaře v Kladně přijmeme 
lékaře/lékařku na plný úvazek či zkrácený (dle dohody). 
Nadstandardní platové podmínky. Bonus: firemní auto. 
Kontakt: 773 589 178, martincikova@poliklinikapraha.cz 
Přijmeme do zavedené ordinace lékaře v oboru vnitřní 
lékařství. Ordinace se nachází v Praze 6 na poliklinice. 
Nadstandardní platové podmínky. Kontakt: 739 353 002, 
vlachova@poliklinikapraha.cz 
Přijmeme do zavedené ordinace lékaře v oboru endokrino-
logie. Ordinace se nachází v Praze 6 na poliklinice. Nadstan-
dardní platové podmínky. Kontakt: 739 353 002, vlachova@
poliklinikapraha.cz 
Vnímáte dítě jako celek? Zajímá vás individuální přístup? 
Pokud jste atestovaný dětský lékař/ka pediatr, rádi vás 
uvítáme na 3 dny v týdnu v našem týmu. Nástup dle doho-
dy, podrobnosti při osobním jednání. Volat po 18.00 hod. 
Kontakt: 606 476 127 
Hledám kolegu(ni) na výpomoc v dobře zavedené ordina-
ci neurologie + EEG v Tišnově, Kuřimi. Delší spoluprá-
ce, případný odkup praxe možný. Kontakt: 602 788 088, 
j.malach@volny.cz 
Do moderní ordinace VPL v Kolíně hledáme praktického 
lékaře/ku nebo lékaře interních oborů. Jsme přátelský 
kolektiv se zázemím fungující firmy, který se přizpůsobí 
vašim představám. Kontakt: 605 802 587, vasprakticky-
lekarkolin@gmail.com 
Odkoupím ordinaci VLP v Plzni. Kontakt: info@genecare.
cz, 725 793 127 
Do zavedené akreditované ordinace v Kladně přijmu prak-
tického lékaře na plný úvazek. Zkušená sestra. Kontakt: 
info@genecare.cz, 602 650 312 
Přijmeme kolegu/ni psychiatra do ambulance v Praze, i na 
část. úvazek, vhodné i jako přivýdělek k MD. Dobré ohodno-
cení, snadná domluva, férové jednání. Nástup možný ihned. 
Kontakt: MUDr. Renáta Kratochvílová, 222 581 293, rkrat@
volny.cz, www.psychiatrie-ordinace.cz 
Přenechám léčebně preventivní péči v DS Kosmonautů 21 
v Brně praktickému lékaři, včetně registrací. Rychlé jed-
nání. Kontakt: 602 483 042 
Zavedená neurologická ambulance Praha 4-Kamýk hledá 

do svých řad lékaře neurologa a dětského neurologa, na plný 
nebo částečný úvazek. Nabízíme dobré platové podmínky, 
skvělý kolektiv. Kontakt: 607 558 624 
Přijmeme atestovaného lékaře oboru rehabilitační a fyzi-
kální medicíny do Vojenské lázeňské léčebny v Jeseníku. 
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, příjemné pracovní 
prostředí, zajímavé platové ohodnocení a možnost dalšího 
vzdělávání. Své CV nám zašlete na e-mail renata.krsicko-
va@vlrz.cz, případně vám informace poskytne Ing. Viktor 
Anders, 973 414 100 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze přijme lékaře radiologa 
a internistu. Nabízíme zázemí stabilní společnosti s tra-
dicí, zajímavé benefity, nadstandardní platové podmínky. 
Možnost práce na zkrácený úvazek. Kontakt: personalni@
upmd.eu, 296 511 240/800
Praktický lékař Praha 5 přijme do akreditované ordinace 
mladého lékaře na krátký nebo delší úvazek, převzetí ordi-
nace brzké. Kontakt: 603 585 081 
PP Hospitals, s.r.o. – nemocnice Brandýs nad Labem hledá 
lékaře angiologa se specializovanou způsobností v oboru 
angiologie. Nabízíme: HPP (plný i částečný úvazek), rodin-
né prostředí v malé nemocnici, zajímavou a perspektivní 
práci v přátelském kolektivu, zajímavé mzdové ohodno-
cení až 90 000 Kč. Kontakt: sekretariat@nembnl.com, 
326 746 511
 PP Hospitals, s.r.o. – nemocnice Brandýs nad Labem hledá 
lékaře/lékařky interních oborů L3/L2. 
Nabízíme: HPP (plný i částečný úvazek), DPČ, rodinné pro-
středí v malé nemocnici, zajímavou a perspektivní práci 
v přátelském kolektivu, zajímavé mzdové ohodnocení až 
80 000 Kč. Kontakt: sekretariat@nembnl.com, 326 746 
511
Akreditovaná rehabilitační ambulance v Litoměřicích hledá 
rehabilitačního lékaře v předatestační přípravě se zájmem 
o EBM a muskuloskeletální sonografii (zaučíme). Podmínkou 
je absolvování základního kmene, či těsně před. Kontakt: 
kamal.mezian@gmail.com 
Kardiologická ambulance přijme lékaře na plný či částečný 
úvazek. Kontakt: www.kardiologiebrandys.cz, 702 195 166 
Zavedená interní ambulance v Tišnově u Brna hledá atesto-
vaného interního lékaře/lékařku. Možný i zkrácený úvazek. 
Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku ordinace, 
služební byt. Požadujeme profesionální přístup. Nástup 
možný ihned nebo dohodou. Kontakt: 702 276 702, funfe-
rova@ambicare.eu 
Zavedená gynekologická ordinace v městské části Praha 
4-Nusle hledá atestovaného lékaře/lékařku gynekologie. 
Možný i zkrácený úvazek. Dobré platové ohodnocení, možný 
podíl na zisku, možnost služebního bytu. Nástup dohodou. 
Kontakt: 702 276 702, funferova@ambicare.eu 
Zavedená interní ambulance v Týně nad Vltavou, hledá 
atestovaného interního lékaře/lékařku. Možný i zkrácený 
úvazek. Dobré platové ohodnocení, možný podíl na zisku 

ordinace, služební byt. Požadujeme profesionální přístup. 
Nástup možný ihned nebo dohodou. Kontakt: 702 276 702, 
funferova@ambicare.eu 
Nemocnice Na Františku, Praha 1 přijme: Lékař specia-
lista v oboru RHB. Kontakt: Yvona Vlčková, 222 801 370, 
vlckova@nnfp.cz
Pro privátní pracoviště v Praze 5 hledáme lékaře se zájmem 
o cévní chirurgii, atestace není podmínkou. Práce na úva-
zek, IČO, dohodu d. p. Kontakt: Info@venart.cz 
Pro privátní pracoviště v Praze 5 hledáme angiologa. Práce 
na úvazek, IČO, dohodu d. p. Kontakt: Info@venart.cz 
Velká nadstandardně vybavená privátní praxe v Německu 
hledá atestovaného neurologa nebo psychiatra (popř. léka-
ře těsně před atestací) na plný nebo částečný úvazek. Nástup 
možný ihned. Atraktivní platové a pracovní podmínky, málo 
nebo žádné služby. Nutná znalost německého jazyka na úrov-
ni C1. Kontakt: neurolog.psychiatr.germany@gmail.com 
Přijmeme chirurga na plný nebo částečný úvazek do ordina-
ce v Praze 5 a 10. Individuální dohoda platových podmínek. 
Pro mimopražské možnost výhodného ubytování. Nástup 
možný ihned. Kontakt: 777 247 336, administrativa.ba-
rrandov@centrum.cz
Přijmeme fyzioterapeuty: VŠ vzdělání, individuální dohoda 
platových podmínek, variabilní pracovní doba, úzká spolu-
práce s lékaři, 5 týdnů dovolené, pro mimopražské možnost 
výhodného bydlení. Kontakt: 733 738 394, administrativa.
barrandov@centrum.cz
Lékař hledá do ambulancí v Praze 6 lékaře (i v penzi), plný 
i část. úvazek – ORL, kardiologie, endokrinologie, diabe-
tologie, revmatologie, nefrologie. Dobré podmínky, uby-
tování možné, od jara 2021 i dohodou. Kontakt: 602 275 113, 
alergo.plicni@rakosnik.eu 
Přijmeme lékaře pro angiologické – cévní vyšetření na po-
liklinice v Praze 4. Úvazek dohodou, nadstandardní platové 
podmínky. Kontakt: 739 353 002 
Palas Athéna, klinika jednodenní chirurgie, hledá lékaře 
anesteziologa se specializovanou způsobností v oboru 
anesteziologie a resuscitace. Současně s tím hledáme také 
vedoucího lékaře anesteziologa. Operační výkony v reži-
mu jednodenní chirurgie a ortopedie, pouze všední dny 
08.00–19.00. Jen plánované výkony, pacienti ASAI, ASAII. 
Měsíčně cca 250 operačních zákroků. Kontakt: 608 906 668, 
ernestova@palas-athena.cz 
Do akreditované – psychosomaticky zaměřené – rodinné 
ordinace PL v Praze 10 přijmu lékařku/lékaře. Počet dní 
v týdnu dle dohody – lze i jeden den. Mám specializaci 
v psychosomatice a PL. Mám zažádáno o rezidenční místo 
– možná i předatestační příprava v oboru u nás. Moderně 
vybavená ordinace, zkušená a milá sestra. Vstřícné pod-
mínky, příjemné přátelské prostředí. Kontakt: 777 228 710 
Hledám ortopeda do zavedené ambulance v Praze 6 na 
plný nebo částečný úvazek. Výhodné plat. podmínky, 
ord. hodiny dle dohody. Kontakt: Dr. Novák, 602 694 412 

Přijmeme do pracovního poměru  
na nově vznikající radiologické oddělení

lékaře v oboru radiologie  
a zobrazovací metody

Požadujeme:
	specializovanou způsobilost v příslušném oboru
	schopnost samostatné a týmové práce

Nabízíme:
	perspektivní práci v akreditované nemocnici
	nadstandardní finanční ohodnocení
	stabilizační odměnu
	pracovní poměr na dobu neurčitou
	ubytování, v případě zájmu možnost získání pronájmu bytu
	příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 
	benefitní poukázku 
	vlastní jídelnu, příspěvek na stravování
	podporu vzdělávání a profesního rozvoje 
	parkování v areálu nemocnice
	dobrou dopravní dostupnost

V případě zájmu kontaktujte: 
Mgr. Renata Boukalová  
vedoucí odboru personálního řízení a mezd
Tel.: 702 298 787  
e-mail: boukalova.renata@nemocnicerk.cz
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Masarykovo sanatorium Dobříš přijme do svého týmu 
lékaře s atestací I. stupně nebo kmenem. Jsme ekonomicky 
stabilní a moderní zařízení typu LDN s velmi dobře vy-
bavenou rehabilitací. Výborné dopravní spojení z Prahy. 
Nabízíme: stabilitu zaměstnání, mzdu 87 000 Kč hrubého 
včetně pravidelných měsíčních odměn, 5 týdnů dovolené, 
závodní stravování, flexipassy, multisportkarty, příspě-
vek na penzijní/životní pojištění a další benefity. Nástup 
a výše úvazku dle dohody. Kontakt: horalkova.t@medi-
-help.cz, 604 757 296 
Nemocnice v Horažďovicích přijme lékaře L3, L2 i L1 na 
práci na odd. následné péče a současně i na ambulanci. 
Nabízíme nadstandardní mzdové podmínky, 6 týdnů 
dovolené, penzijní či životní pojištění, levné stravování 
a zajistíme ubytování či byt. Detailnější informace při 
osobním pohovoru. Kontakt: 606 759 519, 778 715 650, 
info@horazdovice.nemocnicepk.cz 
VISUS spol. s r.o. přijme očního lékaře do ambulantních 
zařízení v Hradci Králové a Náchodě. Nástup po vzájemné 
dohodě. Nadstandardní finanční ohodnocení a benefity. 
Kontakt: jan.studnicka@ocni-visus.cz 
Nemocnice Slaný hledá absolventa pro oddělení ortope-
die, možno i zařazeného do kmene. Nabízíme možnost 
rychlého odborného růstu na akreditovaném pracovišti 
blízko Prahy, okamžité zapojení se do bohaté operativy, 
dobré platové podmínky, možnost ubytování v nemoc-
niční ubytovně či získání obecního bytu. Kontakt: jakub.
herman@nemsl.cz, 774 241 268 

VOLNÁ MÍSTA – POPTÁVKA 
Nemocnice Dačice hledá lékaře/primáře na lůžkové odd. 
LDN. Kmen/atestace v oboru interna, všeobecné lékař-
ství, PL nebo geriatrie. Nabízíme: moderní pracoviště, 
byt, sehraný kolektiv a stabilizační příspěvek. Kontakt: 
384 358 211 
Mám 2 atestace z interny a kardiologickou atestaci. Po-
ptávám práci v ambulantní sféře na plný úvazek. Kontakt: 
komarekjan@seznam.cz, 777 869 970 
Zavedená urologická ambulance v Opavě přijme sestru 
na částečný úvazek. Kontakt: 725 008 409, b.vasikova@
seznam.cz 
Přijmu na 1–2 dny v týdnu práci praktic. lékaře v oko-
lí Liberce a Jablonce n/N. Mám atestaci z VPL a praxi 
z  interny. Kontakt: Tommye2304@centrum.cz. Za 
nabídky děkuji. 
Hledám kolegu/ni na výpomoc v dobře zavedené ordinaci 
alergologie a imunologie v Praze 10, ideálně dlouho-
dobou spolupráci s možností odkupu praxe. Kontakt: 
245 006 451 
Do menší ordinace VPL pro dospělé v Praze 4-Braník 
sháním do budoucna lékaře na občasný zástup na 1–2 dny 
v týdnu. Kontakt: 606 671 313, vseob.praktickylekar@
gmail.com 
Lékařka v předatestační přípravě VPL hledá práci na 
úvazek 1,0 v Olomouci a okolí. Je nutný školitel s platnou 
akreditací ve vzdělávacím programu z roku 2018. Kontakt: 
777 865 244, mudr.mrnka@gmail.com 
Hledáme psychiatra do ordinace ve Staré Boleslavi. 
Kontakt: 739 511 800 
Gynekolog. Přijmu na plný úvazek lékařku/lékaře gyne-
kologa L3 do soukromé gynekologické ambulance v Klad-
ně. Zajímavý plat a podíl na zisku. Alternativně lékaře 
L3 k dohledu nad lékařem L2 v úvazku 0,5 (lékařky na 
mateřské, kolegy v důchodu atd.). Kontakt: 777 812 807
Nabízím práci: lékař – rezident v oboru VPL, absolvová-
ní předepsaných praxí směřujících k atestaci. Nástup: 
léto/podzim 2021. Místo: Frýdlant n. O., MSK. Kontakt: 
606 555 453, mail@martinsvebis.cz, www.martinsve-
bis.cz/rezidencni-mista/ 
Hledám školitele s akreditací dle vzdělávacího programu 
pro VPL z r. 2018 s kmenem VPL v Olomouci nebo blízkém 
okolí. Povinné kurzy a stáže mám již absolvované, zbývá 
mi jen půl stáže u PL před kmenovou zkouškou. Pracuji 
samostatně. Kontakt: 777 865 244 
Přijmeme sestru domácí péče pro Prahu. Úvazek dle do-
mluvy. Předpokládaný nástup 9–10/2021. Kontakt: 602 
313 699, lekar@doktorvpraze.cz 
PL s atestací v oboru má zájem o koupi praxe Prostě-
jov, Olomouc, případně Přerov a okolí. Kontakt: prak-
tik7777@seznam.cz 
Hledáme lékaře/ku do paliativního týmu lůžkového hospi-
ce v Plzni. Nabízíme plný nebo částečný úvazek, zaměstna-
necké benefity, jednosměnný provoz a volné víkendy, mzdu 
50 000 Kč–70 000 Kč, nástup možný ihned. Kontakt:  
M. Pachner, 702 156 551, pachner@hsl.cz 
Lékař, 2 atestace z interny + kardiologie poptává místo 
v ambulanci, preferuji HPP. Kontakt: 777 869 970, koma-
rekjan@seznam.cz 

ORDINACE, PRAXE 
Prodám zavedenou interní ordinaci v Praze 5 (všechny 
pojišťovny, s.r.o.). Kontakt: 602 626 204 
Kupujete praxi? Nechcete koupit „zajíce v  pyt-
li“? Zajišťujeme audity stav u pra xe a  přístro-
jového v ybavení z  pohledu platné legislativ y 
(SÚKL aj.). Kontakt: 777  879 314, 734  763 336,  
www.admedica.cz 
Zabezpečujeme prodeje a koupě lékařských praxí včetně 
úplného servisu – smlouvy, vypořádání, změny na KÚ a ZP. 
Oceňování, poradenství odborné, účetní, daňové. Celá ČR. 
Kontakt: www.admedica.cz, 734 763 336, 775 679 982 
Prodám zavedenou praxi praktického a interního lékaře 
v okrese Přerov. Kontakt: praxeprerov@seznam.cz 

Praktická lékařka s atestací hledá ordinaci VPL ke koupi 
v Praze. Ordinace může být k dispozici ihned nebo v prů-
běhu roku 2022. Seriózní jednání. Za nabídky předem 
děkuji. Kontakt: vpl-praha@seznam.cz, 777 651 437 
Na bí z í m k  pr o deji or d i n aci V PL  – s . r.o. 
ve St udénce, Tová r n í 367, IČ 0 420 4 018 – 
1400 reg. pacient ů a  závodní péče 100 lidí.  
Město Studénka nabízí bezúroč. půjčku 1 000 000 Kč 
a dotaci 500 000 Kč. Kontakt: 725 091 752
Prodám zavedenou ordinaci alergologie a imunologie 
v Praze 6 s možností zástupu i výpomoci formou částeč-
ného úvazku. Kontakt: evakov@centrum.cz 
Prodám větší zavedenou praxi VPL v Brně. Velmi dobrá 
lokalita, výborná dostupnost (MHD, parkování), solid-
ní ekonomika, smlouvy se ZP a nízký nájem. Termín 
převzetí dle domluvy. Kontakt: praktik.b@seznam.cz 
Přenechám úvazek 1,0 gynekologie v Praze. Kontakt: 
702 079 934 
Koupím nebo postupně převezmu ordinaci VPL v Plzni. 
Rychlé jednání, další spolupráce možná. Kontakt: ordi-
nace-vpl@centrum.cz, 775 044 440 
Gynekologická praxe Plzeň – prodám zavedenou pri-
vátní gynekologicko-porodnickou praxi s kompletním 
vybavením, několik tisíc registrovaných pacientek, 
smlouvy se všemi pojišťovnami, na frekventovaném 
místě v Plzni. Kontakt: 605 292 953
Přenechám zavedenou ordinaci PL lékaře pro dospělé 
na Poliklinice Kuklenská 31, Brno (Poliklinika I. Brno) 
o počtu pacientů cca 500 + 3 malé s.r.o. Smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami. Kontakt: 723 158 408, 608 416 
628 dopoledne
Přenechám ordinaci dospělé psychiatrie v lázních Tep-
lice – smlouvy, karty, kontakty, včetně zajištění prostoru 
a vybavení a s možností bezplatné rekonstrukce pronají-
matelem. Nástup od zač. r. 2022. Kontakt: ivo.kudrnac@
volny.cz, 721 844 289 
Prodám zavedenou alergologickou praxi v Praze. Pří-
padně nabízím kolegovi předchozí možnost spoluprá-
ce za účelem trvalého zástupu a postupného převzetí 
a koupě ordinace. Kontakt: 245 008 016, imuno.praha@
gmail.com 
Prodám levně oční ordinaci Rumburk s.r.o. Kontakt: 
pavla.berankova@tiscali.cz, 606 860 011 
Hledám nástupce do zavedené praxe VPL ve formě 
s.r.o v Novém Městě nad Metují. Registrováno cca 2000 
pacientů. Lékárna a zástup v budově zařízení. Ordinace 
v nájmu. Kontakt: 603 349 201 
Prodám nebo pronajmu ordinaci, dříve gynekologie 
v České Lípě, na zdr. středisku, zhr. 90m. Cena dohodou. 
Kontakt: 602 644 904 
Převezmu ordinaci VPL nebo INT/DIA v Praze (nej-
raději P8, P9, není ale podmínkou). Specializace mám. 
Za nabídky děkuji, řetězce a zprostředkovatelé prosím 
nevolat. Kontakt: ambulance-praha@seznam.cz 
Mám zájem o koupi praxe VPL v Praze. Nejlépe se za-
městnaným PL, který bude pokračovat i po prodeji. Jsem 
lékař, licence PL, int., diab. Kontakt: 606 358 602
Přenechám menší praxi PLDD v  Brně. Ordinace je 
součástí rodinného domu, který nabízím k prodeji. RD 
umožňuje výhodné spojení praxe s bydlením. Kontakt: 
605 152 490
Prodám oční ambulanci v Olomouci. Smluvní ZP: 111, 
201, 205, 207, 211. Předání dle domluvy v roce 2021. 
Kontakt: ocni.ol@seznam.cz. Děkuji
Odkoupím ordinaci všeobecného lékařství v Přerově. 
Kontakt: 608 460 760 
Odkoupím ordinaci gynekologie a porodnictví v Pře-
rově. Kontakt: 608 460 760 
Prodám dobře zavedenou psychiatrickou ordinaci pro 
dospělé (s.r.o.) v Týně nad Vltavou. Smlouvy se ZP: 111, 
201, 205, 211. Kontakt: tpsych@tiscali.cz, 385 731 034 
Prodám ordinaci všeobecného lékařství v Olomouci, 
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Kontakt: 
608 460 760 
Prodám velmi dobře zavedenou DIA ordinaci v okrese 
Brno-venkov s perspektivou dalšího rozvoje. Prosím piš-
te jen vážní zájemci. Kontakt: jkrejcibrno@seznam.cz
Prodám zavedenou gynekologickou ordinaci (s.r.o.) 
v Jindřichově Hradci. Kontakt: 721 212 047 
Nabízím k pronájmu prostory v budově polikliniky (Dr. 
E. Beneše 695, Kralupy n. V.), celk. 67 m2. Možné 3 or-
dinace pro stomatologa, schválené k tomuto účelu. Lze 
pronajmout i část prostor s možností úpravy. Kontakt: 
ingeborg.vokalova@gmail.com 
PL s atestací v oboru má zájem o koupi praxe Prostě-
jov, Olomouc, případně Přerov a okolí. Kontakt: prak-
tik7777@seznam.cz 
Prodám zavedenou gynekologickou praxi. Smlouvy se 
všemi pojišťovnami. Okres Příbram. Prodej formou s.r.o. 
Lze se domluvit i na prodeji podílu. Kontakt: joult@
seznam.cz
Prodám ortopedickou praxi v centru Přerova, v prona-
jatých prostorách polikliniky MENS. Prodej 100% podílů 
MUDr. Vladimír Eitler s.r.o. – 3 místnosti a 2x přípravná 
kabinka. Kontakt: 721 345 687 
Máme zájem o koupi ordinací s.r.o. nebo jiného zdravot-
nického zařízení. Kontakt: 792 414 083 

PRODEJ A KOUPĚ 
Prodám zavedenou ordinaci PL pro dospělé v Ostravě 
z důvodu odchodu do důchodu. Kontakt: ordinace.ost-
rava@seznam.cz 

Plně atestovaný lékař shání gynekologickou ambulanci 
v Praze k převzetí nebo pomůže s převodem na s.r.o. Kon-
takt: lvlcek@seznam.cz 
Koupím kardiologickou praxi v Brně. Kontakt: kardio-
logickaordinace@gmail.com 
Prodám zavedenou kožní ordinaci s.r.o. v Opavě. Smlouvy 
se všemi zdravotními pojišťovnami. Cena dohodou. Kon-
takt: kozni-ambulance-opava@seznam.cz
Prodám EKG SEIVA Praktik + program, nové, dosud 
nepoužité, ještě v záruce (nákup 8/2020) původní cena 
47 000 Kč, prodám za 35 000 Kč. Kontakt: 606 876 148, 
wankatova@seznam.cz 
Koupím kardiologickou praxi v Praze nebo Středočeském 
kraji. Kontakt: kardiologiepraha@gmail.com 
Monitor GE DATEX OHMEDA F-CU8-12-VG1, NIBP, 
EKG, SpO2, 2x T, 2 IBP, rack, modul E-PRESTN a E-PP, 
veškeré kabely, CZ sw, osobní odběr, cena dohodou. Kon-
takt: 602 833 161 
Prodám QuikRead go. Pořízen 12/2018. Prodávám za  
9000 Kč. Pořizovací cena 27  000 Kč. Umí 
C R P, F OB , S t r e p t e s t ,  Gl yH b. E H K p o -
sled n í letos. P rodává m v  Hradci K rá lové.  
Ale klidně pošlu poštou na náklady kupujícího. Kontakt: 
mudr.hanousek@gmail.com
Prodám zavedenou praxi praktického lékaře pro do-
spělé v poliklinice Bělá pod Bezdězem (13 km od Mladé 
Boleslavi), v horizontu 6 měsíců. Kontakt: 602 487 485 
Přístroj na přípravu destilované vody MELAdest 65, star-
ší, ale funkční. Nový stojí od 7800 Kč výše, prodám za 1800 
Kč. Kontakt: jazzman@email.cz 
Prodám vyšetřovací lehátko. Lůžková část je omyvatelná 
koženka s držákem na papír. Polohování podhlavníku. 
3900 Kč. Kontakt: 603 839 036 
Prodám UZV SONY ALOKA SSD – 100, abdom. + vag. 
Sonda. Cena dohodou. Kontakt: 777 832 523 
Prodám zařízení ordinace v Praze: sterilizátor, psací stůl, 
malé stolky s kovovou kostrou, prosklenou skříň – lékárnu. 
Kompletní nabídka s obrázky, cenami a kontaktem je k dis-
pozici ve formátu PDF na webu ordinace-praha-10.wz.cz 
Prodám: EKG BTL-08 včetně ekg papíru a ekg pásu vše  
10 000 Kč, 3 ks čtyřzásuvkové bílé kovové kartotéky A4 – 2 
roky staré, 1500 Kč/1 kus, crp analyzátor Quik Read 101, 
2000 Kč, INR analyzátor včetně dokovací stanice – nepo-
užívaný, 5000 Kč. Kontakt: 607 656 212 
Prodám hork. sterilizátor. Sterilizátor má aktuální servis-
ní a revizní kontrolu, platnou do 2/2022.Vnější rozměry:  
100 x 67 x 50 cm, vnitřní rozměry: 61 x 54 x 42 cm. Cena 
12 000 Kč, foto na vyžádání. Kontakt: 602 644 904 
Prodám gyn. ultrazvuk: Portable Ultrasonic Dia-
gnostic System, model A6 od firmy SonoSca-
pe včetně tiskárny Mitsubishi a  vozíku. Roz-
měr obrazovky 30 x 23 cm. Cena: 55  000 Kč.  
Foto na vyžádání. Kontakt: 602 644 904 
Koupím kompletní vybavení oční ordinace – autorefrak-
tometr, štěrbinovou lampu, optotypy, pachymetr, peri-
metr, tonometr, čočky atd. Kontakt: accountsprague@
seznam.cz 
Prodám zavedenou ordinaci praktického lé kaře v Praze 
13. Forma s.r.o. (odchod do důchodu). Kontakt: 728 088 357
Prodám ordinaci dermatovenerologie v ulici Vinohrad-
ská, Praha 3. Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 
Cena dle dohody. Kontakt: krauskopfovajulie@gmail.
com, 774 409 996, 737 398 215 
Prodám s.r.o., IČO 092 15 387. V případě zájmu podám 
bližší informace. Kontakt: ivotom@centrum.cz 
Prodám pro oční ambulanci pachymetr PachPen z r. 2011, 
100% stav. Cena dohodou. Kontakt: jecminkovaocni@
gmail.com, 596 616 092 
Prodám levně mikroskopická skla podložní řezaná 76x26,  
32 krabiček á 50 ks, mikroskp. skla s matným okrajem –  
31 krabiček, krycí sklíčka 18x18 – 80 krabiček, krycí sklíč-
ka 22x22 – 17 krabiček, 18x24 – 50 krabiček. Kontakt:  
777 554 537 
Prodáme zavedenou gynekologickou ambulanci na poli-
klinice Praha 4, smlouvy se všemi zdravotními pojišťov-
nami. Kontakt: funferova@ambicare.eu 
Pro sběratele porodnické Simpsonovy kleště, chromovaný 
pelvimetr. Kontakt: 777 554 537 
Prodám klasický rtuťový tonometr– 2 ks, fonendoskop 1 
ks. Kontakt: 777 554 537 
Prodám zavedenou neurologickou ambulanci v Brně 
– Poliklinika Lesná. Stálá klientela, smlouvy se všemi 
pojišťovnami, ev. výpomoc možná. Kontakt: 604 744 477 
Prodám nefrologickou a interní ordinaci v Opavě. Cena 
dohodou. Kontakt: 733 779 554

PRONÁJEM
Nabízím ke sdílení plně vybavenou ordinaci praktického 
lékaře v Lékařském domě Géčko v Českých Budějovicích –  
v pondělí v dopoledních hodinách, ostatní dny odpoledne. 
Pro lékaře i střední zdravotnický personál. Formou spo-
luúčasti na nájmu. Kontakt: 776 088 118 
Nabízíme k  pronájmu ordinace v  Brně-Černá Pole. 
Prostorné a světlé místnosti. Bezbariérový přístup. Do-
statek parkovacích míst. Pro více informací či domluvu 
prohlídky nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese 
kancelar@ernust.cz 
Možnost pronájmu zkolaudované ordinace s čekárnou 
v Praze 5. Lze pronajmout i větší celek (3 ordinace + se-
sterna, čekárna a zázemí pro personál. Úprava dispozic 
dle potřeb nájemce. Kontakt: kancelar@psychiatrie-
-praha.cz, 251 550 344 

Nabízíme k pronájmu zrekonstruované a zkolaudované 
ordinace v Praze 2. Prostorné a světlé místnosti. Kli-
matizace. Výtah. Pro více informací či prohlídku nás 
můžete kontaktovat na e-mailové adrese kancelar@
lekarnabojiste.cz 
Pronajmu částečně vybavený byt 3+1 na ulici Želatov-
ská v Přerově. Cena včetně poplatků a služeb 12 000 
Kč. Kontakt: prerovsko.zdeinzeruj.cz/inzerat/36 
 Pronajmu v centru Mohelnice uvolněné prostory or-
dinace, sesterny a čekárny, 62 m2. V budově se nachází 
další ordinace a lékárna. Kontakt: 724 500 531 
Možnost pronájmu 3 ordinací, i jednotlivě, vše s kom-
pletním zázemím po PRL lékařích. Vše v jednom domě 
v přízemí, jedna ordinace 1 patro + další místnost, levně. 
Adresa Praha 8, sídliště Kobylisy-Ďáblice. Kontakt: 
720 170 407
Pronajmeme ordinace v Poliklinice Žitavského 497, 
Praha 5, přednostně pro zdravotnictví. Lze i lékárna, 
kanceláře, učebny, tělocvična a jiné. Nájemné 247 Kč/
m2/měsíc. Kontakt: 733 738 394, 777 247 336, admini-
strativa.barrandov@centrum.cz
Nabízíme k pronájmu prostory pro lékaře, Brandýs n. 
L. Prostory upravíme dle vašich potřeb. V ordinacích 
Boleslavská 31 aktuálně působí 7 lékařů. Kontakt: www.
secolo.cz, info@secolo.cz, 321 123 088
Pronajmu prostory ordinace praktického lékaře v Praze 
na Vinohradech. Kontakt: mudr.yvona@seznam.cz 
Nabízím kolegovi/kolegyni byt k pronájmu ve vlastním 
bytovém domě v Praze 3-Vinohrady. Je možné se domlu-
vit i na výpomoci v ordinaci (1 den v týdnu) ve stejném 
domě. Kontakt: MUDr. Pavel Šmíd, smidova.i@volny.cz 
Ordinace k pronájmu na poliklinice U dvou srpů 2, P5. 
Lze jakákoli specializace. Kontakt: 721 738 620, dana.
johankova@post.cz 

SLUŽBY 
„Zkušenosti z proběhnuvších kontrol SÚKL, na co se 
zaměřit“, „Prodeje a nákupy lékařských praxí, jak na 
to“ a další zajímavé semináře. Informace a přihlášky na 
www.admedica.cz nebo 734 763 336. Přednášejí zkušení 
odborníci přímo z praxe.
S.r.o. – nejjednodušší způsob prodeje a  dědění praxí, 
po pěti letech prodej nedaníte. Při založení nemusíme 
převádět zdravotnickou činnost – informujte se na růz-
né možnosti. Celá ČR. Kontakt: www.admedica.info, 
734 763 336 
Elis a Elis s.r.o. Provádíme oceňování a transformace 
lékařských praxí na s.r.o. v rámci celé ČR. Profesionální 
přístup, zpracování na klíč. Kontakt: poradce@mybox.
cz, 602 437 166 

ZÁSTUP 
Hledám lékaře na zástup do ordinace praktického lékaře 
ve Žďáru nad Sázavou na 1 den v týdnu. Do budoucna 
i možnost převzetí praxe. Kontakt: 737 729 305 
Hledáme pediatra na zástup pro dětský obvod v ob-
lasti Vrchlabí asi na dobu 5 let. Kontakt: 606 569 698, 
detskylekar@post.cz
Hledám zástup na 1–2 dny v týdnu do ordinace PLDD 
v Novém Strašecí po dobu mateřské dovolené. Ordinace 
je moderně vybavená, sestra je šikovná a dopravní do-
stupnost z Prahy je velmi dobrá. Kontakt: 728 427 157, 
lenka.benkovska@seznam.cz
Hledám zástup po dobu MD do ordinace PLDD v Roud-
nici nad Labem (dobrá dostupnost z Prahy). Možno 
částečný i plný úvazek. Kontakt: 775 222 339, martina.
rivolova@gmail.com 
Hledám lékaře/lékařku na zástup/HPP v ordinaci prak-
tického lékaře. Kontakt: 603 443 939 
Hledáme lékaře na zástup do pěkné ordinace VPL v Uh-
říněvsi na červenec a srpen (vždy čt+pá), šikovná sestra. 
Kontakt: info@avimedic.cz, 775 044 440 
Přijmu léka ře na v ý pomoc do ordinace prak-
tického léka ře  pro dospělé v  Plzni na čá s-
tečný úvazek (1 den v  t ýdnu), případně na zá-
st up během dovolené. Ná st up mož ný i h ned . 
V budoucnosti možnost odkupu ordinace. Kontakt:  
ordinace.plzen@email.cz 
Sháním lékařku gynekoložku na občasný zástup do 
gynekologické ordinace v Teplicích. Vhodné pro lékařku 
na rodičovské dovolené. Kontakt: 775 072 977

SEZNÁMENÍ 
Lékařka, 52 let, sportovního vzhledu, hledá přítele 
– kolegu k  pohodovému životu. Kontakt: lekar2@
email.cz 
Lékařka, 35 let, nekuřačka, mám malé dítě, hledám 
ženu na vážný, radostný a  trvalý vztah. Jsem z  Olo-
mouckého kraje. Víc o sobě povím v soukromé zprávě. 
Těším se :) Kontakt: lepel@post.cz 
Pohledná, štíhlá lékařka s malým synem hledá milou 
koleg yni či zdravotní sestřičku pro společný život. 
Zn. Jen vážně. Kontakt: coquelicot1602@gmail.com 
Hledá se žena z  Morav y, parťačka, láska na druhou 
polovinu života. OA: 50 let, radost ze života, chytrá 
hlava, šikovné ruce. Kontakt: najdemese@icloud.com 

RŮZNÉ
Prodám obraz orig. od Coubine Otakar „Letní krajina“ 
olej na kartonu 34x41, 5 cm sig. vpravo dole „Coubine“ + 
znal. posudky. Kontakt: 735 507 111
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SERVIS

VODOROVNĚ: A. Australský vačnatec; hesla; ohleduplnost. – B. 1. díl tajenky. – C. Metamorfovaná hornina; 
menší plachetní loď; španělské mužské jméno (Remus); pružina. – D. Přibližně; islámský soudce; domácky Karel; 
v tomto roce. – E. Nedovolené studentské pomůcky; 2. díl tajenky; pokropiti. – F. Útoky; oděvy; český malíř; 
značka kancelářských potřeb. – G. Naplněná; hvězda; zpěvní ptáci; domácky Eva. – H. Krátký zpravodajský snímek; 
obrus; šroub do dřeva; stopa. – I. 5. díl tajenky. – J. Despota; rušivá složka nízkého kmitočtu; malý kulatý náboj; 
hádanka. – K. Palivo; selhání; podélně barevně pruhovaná tkanina; jméno amerického tenisty Samprase. – L. Kód 
Antarktidy; krátkonohý kůň; výčepní místnost; plést. – M. Sivě zbarvená kráva; 4. díl tajenky; klesati. – N. Latinský 
překlad Bible; domácky Helena; anglicky „prodej“; potom. – O. Kilogram; římskými číslicemi 2505; loketní kost; 
kromě. – P. 3. díl tajenky. – Q. Domácky Arkád; citoslovce nářku; cizí mužské jméno.

SVISLE: 1. Velké dveře; pst; indiánský náčelník. – 2. Hryzat; chytání zvířat; zánět ucha. – 3. Velcí draví ptáci; 
slang; deska se zvlněným povrchem používaná na ruční praní prádla. – 4. Domácky Adéla; citoslovce křiku některých 
ptáků; ohon; svetr. – 5. Prudké deště; plátěné turistické přístřeší; bicykly; olejnina. – 6. Kladné elektrody; skulina; 
slovensky „mlha“. – 7. Drobní; český prozaik; hlučné doušky; samotné. – 8. SPZ Olomouce; malá plachetní loď; 
schopnost esteticky hodnotit; aromatická bylina. – 9. Nabubřelé oslavné řeči; polotuhá hmota; pokrývka; létající 
talíř. – 10. Stromořadí; žíravina; moravské město; jeskyně. – 11. Námět; ozubené kolečko; dívčí hračka. – 12. Slo-
vensky „jak“; plavidla; značka zubní pasty; španělské město. – 13. Hudební těleso; mravouk; níže než; epidemická 
nemoc. – 14. Jsoucí po druhém; komorní tělesa; pěnivý nápoj. – 15. Smyslný člověk; německá karetní hra; velitel 
kozáků. – 16. Štětina kance; palice; zvuk hodin.

Pomůcka: drel, kasik.

Pokud vaše srdce tluče nepravidelně, činí tak pouze tehdy, nalézáte-li se doma, v zaměstnání nebo na procházce 
v parku. (Dokončení citátu, jehož autorem je Karl Wagner, najdete v tajence).

KŘÍŽOVKA O CENY

Křížovka o ceny
V tajence křížovky v Tempus 

medicorum 6/2021 se skrýval citát 
z knihy Adolfa Branalda Vizita: Pa-
cient zvídá, aniž chce znát celou 
pravdu. A umění odpovědět patří 
k nejobtížnějším medicínským 
disciplínám.

Publikaci Stručný příběh foto-
grafie britského spisovatele a novi-

náře Iana Haydna Smithe z produk-
ce nakladatelství Grada Publishing 
(viz anotaci) vyhrává deset vyloso-
vaných luštitelů: Táňa Antošová, 
Ostrava; Eduard Bažanowski, Ha-
vířov; Jan Betlach, Havlíčkův Brod; 
Ctibor Blaha, Český Rudolec; Irena 
Grabovská, Jeseník-Dětřichovice; 
Helena Houserová, Hronov; Ja-
roslava Lanžhotská, Vsetín; Petr 
Martinek, Hradec Králové; Oldřich 

Sýkora, Rychnov n. Kněžnou; Mi-
chaela Zenáhlíková, Praha 9.

Na správné řešení tajenky z let-
ního dvojčísla 7-8/2021 čekáme na 
adrese recepce@clkcr.cz do 31. 
srpna 2021.

Hodně štěstí!

Upozornění: Do slosování o ceny 
mohou být zařazeni pouze lékaři re-
gistrovaní v České lékařské komoře

Stručný příběh 
fotografie

Ian Haydn Smith
Fotografie před-

stavuje svět, případně 
zkoumá složitosti lidské 
psychologie a emocí. Do-
káže zachytit prchavý 
okamžik nebo připomí-
nat pomalé plynutí času. 
Během téměř 200 let 
své existence se rozví-
jela rychleji než jakékoliv 
jiné vizuální umění.

Tato kniha předsta-
vuje krátké dějiny fo-
tografie a  vyzdvihuje 
nejvýznamnější žánry 
a  styly v  jejím rozvoji. 
Sleduje technologický 
pokrok, na jehož pozadí 
se camera obscura z ra-
ných dob transformova-
la v moderní zrcadlovku. 
A  upozorňuje také na 
padesát klíčových děl, 
od piktoralismu a foto-
žurnalistiky po abstrakci 
a přímou fotografii, která 
nesmazatelně ovlivnila 
cesty, jimiž se fotografie 
ubírala. Tato historie není 
vyčerpávající, ale pouka-
zuje na to, jaký význam 
fotografie získala v chá-
pání světa kolem nás.

www.grada.cz
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Prevence a léčba deficience
vitaminu D

30 000 IU vitaminu D3 v 1 tabletě

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

Zkrácená informace o přípravku:
Název a složení: Vitamin D3 Axonia 30000 IU potahované tablety (colecalciferolum 750 µg = 30 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3  
Axonia 7000 IU potahované tablety (colecalciferolum 175 µg = 7 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Vitamin D3 Axonia 1000 IU potahované tablety (colecal-
ciferolum 25 µg = 1 000 IU vitaminu D3 v jedné potahované tabletě). Indikace: Léčba deficience vitaminu D. Prevence deficience vitaminu D u vysoce rizikových pa-
cientů. Adjuvantní léčba osteoporózy. Farmakodynamické vlastnosti: Podávání celkové týdenní/měsíční dávky jednou týdně/měsíčně vede díky farmakokinetickým 
parametrům vitaminu D ke stejnému účinku jako denní podávání. Dávkování a způsob užívání: Dávka má být stanovena individuálně na základě nutné míry suple-
mentace vitaminu D a s ohledem na národní požadavky. Léčba deficitu vitaminu D (počáteční dávka): 800-4000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně 
nebo jednou měsíčně. Prevence deficitu vitaminu D (udržovací léčba): 800-1600 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacienti 
s osteoporózou: maximálně 2000 IU/denně nebo odpovídající dávka podaná jednou týdně nebo jednou měsíčně. Pacientům má být také navíc podáno kalcium, je-li 
příjem z potravy nedostatečný. Vitamin D3 Axonia potahované tablety je možné užívat nezávisle na jídle. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou nebo pomoc-
nou látku. Hyperkalcemie. Hyperkalciurie. Kalciová nefrolitiáza, nefrokalcinóza, hypervitaminóza D. Závažná porucha funkce ledvin. Upozornění: Dávka má být stano-
vena individuálně na základě kontrol plazmatických hladin kalcia. Během dlouhodobé léčby mají být monitorovány sérové hladiny kalcia, vylučování kalcia močí a renální 
funkce. Vitamin D3 Axonia nemá být užíván při pseudohypoparatyreóze a nemá být podáván dětem mladším 12 let. Interakce: Thiazidová diuretika a přípravky s obsa-
hem kalcia ve vysokých dávkách zvyšují riziko hyperkalcemie. Perorální podávání kalcia může zesílit účinky digitalisu a dalších srdečních glykosidů. Kojení: Vitamin D3 
Axonia je možné užívat během kojení. Vitamin D a jeho metabolity přecházejí do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Méně časté: hyperkalcemie a hyperkalciurie. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C. Držitel rozhodnutí o registraci: AXONIA, a.s., Bydžovská 185, 190 14 Praha 9. Datum revize  
textu: 23. 9. 2020. Přípravek je vázaný na lékařský předpis a není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte 
s úplnou informací o přípravku v Souhrnu údajů o přípravku.

Pouze na lékařský předpis!

VD30521A
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