
 
 

 

Zápis z jednání Krajské rady ČLK Karlovarského kraje ze dne 6.6. 2018 

Karlovy  Vary, Smíchovský pavilon, 16:30 – 18:45 hod. 

 
Jednání svoláno z podnětu MUDr. D. Märzové, lékařské ředitelky nemocnice K. Vary 

 

 

Přítomní:  

OS ČLK K. Vary-lékaři:  Bouška, Maulenová, Štefan, Špišáková M., Štuksa, Švandrlíková, Vobořil 

OS ČLK Sokolov-lékaři:  Králová, Malý, Trnka (zároveň člen představenstva ČLK ČR) 

OS ČLK Cheb-lékaři:  Klukavá, Konstantidinis 

hosté: 

Ing. Bureš (člen rady Karlovarského kraje), Ing. Šalátová (vedoucí odboru zdravotnictví Karlovarského kraje), 

Ing. Samáková (generální ředitelka KKN), MUDr. Märzová (lék. ředitelka Nemocnice v K. Varech), MUDr. 

Říhová (náměstek ředitele nemocnice Cheb) 

 

1) a) Dr. Märzová v aktuálních souvislostech objasnila personální situaci v Nemocnici v K. Varech a 

poukázala na nezájem českých absolventů lékařských fakult o práci v nemocnici a vyzdvihla 

nepostradatelnost zahraničních lékařů ze zemí mimo EU. V současné době zde pracuje 46 lékařů ze 

zemí mimo EU a 16 z nich ve velmi krátké době vyprší platnost pracovního povolení a pobytu. Jejich 

odchodem bylo ohroženo zajištění akutní zdravotní péče v Nemocnici v K. Varech. 

b) Zahraniční lékaři jsou do nemocnice přijímáni na základě osobního pohovoru, při kterém jsou 

prověřovány základní jazykové dovednosti, po absolvování 3-měsíčního jazykového kurzu musí 

minimálně splňovat jazykovou úroveň B 2. 

c) V průběhu adaptačního procesu pracují pod vedením školitele-lékaře L3 a připravují se ke 

zkoušce k získání odborné způsobilosti. Kritéria zkoušky jsou velmi přísná, úspěšnost bývá do 10 % na 

první pokus. 

d) MUDr. Märzová ujistila, že Nemocnice v K. Varech má dostatek lékařů-školitelů a zahraniční 

lékaři, kterým hrozí ukončení pracovního povolení se soustavně připravují k aprobační zkoušce. 

2) MUDr. Trnka souhlasil s obavami Dr. Märzové, z pozice člena představenstva ČLK ČR vysvětlil 

stanovisko centrální ČLK a vstřícnost k přijímání vzdělaných zahraničních lékařů při splnění 

jednotných kritérií jako tuzemští lékaři. Argumentoval tím, že lékař cizinec je většinou lékař kategorie „ 

L 0“, je nezkušený, má např. tendenci zvyšovat náklady formou indukované péče. Dalším nepříznivým 

faktorem je nerovnoměrné rozložení FN v krajích ČR a jejich upřednostňování českými absolventy 

lékařských fakult. Dále doložil osobní zkušenosti s odmítáním přijímání „nespádových“ pacientů 

v okolních fakultních nemocnicích (Plzeň, Praha). Nemá však námitky vůči zaměstnávání 

nekvalifikovaných zahraničních lékařů, pokud je zajištěný dostatek odborných lékařů-školitelů. 

Zároveň  k tomu přidal, že trvá na plném zachování podmínek k výkonu lékařské praxe v ČR (včetně 

odborné způsobilosti) tak, jak je definována v zákonech ČR. Zasazuje se o větší transparentnost 

aprobačních zkoušek. 

3) Ing. Samáková souhlasila s existencí dlouhodobého neřešení systémových chyb českého zdravotnictví, 

požádala o kladné stanovisko přítomných zástupců ČLK k postavení stávajících zahraničních lékařů. 

4) Dr. Říhová konstatovala, že po odchodu dotčených zahraničních lékařů nebude nadále zajištěna lůžková 

onkologická péče. Ujistila, že zahraniční nekvalifikovaní lékaři se věnují převážně administrativní 

složce péče a odbornou onkologickou léčbu nadále provádí kvalifikovaný onkolog. 



5) Dr. Bouška důrazně vystoupil proti zvýhodňování nekvalifikovaných lékařů-cizinců a poukázal na stále 

rozvětvenou síť nemocnic v Karlovarském kraji. Zákon se musí dodržovat bez ohledu na státní 

příslušnost. Ze své soukromé rentgenologické praxe uvedl, že v rámci svých pracovišť je nucen 

přerozdělovat prostředky v rámci kraje (dotuje některá ztrátová detašovaná pracoviště) a uvažuje o 

jejich uzavření z důvodu nerentability.  

6) Dr. Štefan uvedl, že v průběhu takzvaného projektu Ukrajina  se legislativní podmínky mění rychle, 

opakovaně a nejsou přehledné.  

7) Dr. Štuksa připomenul, že posláním ČLK je hájit zájmy lékařů, dodržovat právní předpisy, které by se 

měly dodržovat bez ohledu na státní příslušnost. Pro zahraniční lékaře platí, že uznání  jimi dosaženého 

zdravotnického vzdělání (nostrifikace) je v gesci ministerstva školství  a složení aprobační zkoušky-

získání odborné způsobilosti přísluší ministerstvu zdravotnictví.  

8) Dr. Švandrlíková informovala o průběhu Konference ČLK – Personální devastace českého 

zdravotnictví, která proběhla koncem května. Upozornila na stále narůstající feminizaci zdravotnictví- 

70% absolventů jsou ženy, na komplikovaný systém postgraduálního vzdělávání, na stárnutí 

ambulantních lékařů, na systémové neřešení stavu politiky. Je to hysterie, která zastírá pravou podstatu 

problému- personální devastaci zdravotnictví a odvádí pozornost od zodpovědnosti politiků za současný 

stav. Posledních 20 let žádná politická garnitura neřešila a neřeší generační obměnu lékařů , systémové 

změny ve financování zdravotnictví, vzdělávání. Lékaři opakovaně poukazovali na negativní vývoj a 

neutěšený stav, ČLK organizovala četné protestní akce (Děkujeme, odcházíme nebo Zdravotnictví volá 

o pomoc). Poslední protestní akcí lékařů byl podzimní Pohřeb ambulantní péče. Přesto nás politici 

ignorují a zajímají se jen o své krátké posty. ČLK ani lékaři nejsou za tento zoufalý stav našeho 

zdravotnictví zodpovědní . Nenechme si to vnutit ani pod záminkou Projektu Ukrajina. Stovka 

Ukrajinců naší devastaci nezastaví. V této personální devastaci musí ČLK zůstat nezávislá a musí i 

nadále garantovat úroveň lékařského vzdělání a způsobilosti lékařů k výkonu svého povolání. A to bez 

ohledu na státní příslušnost. Zákon platí pro všechny a nemůže zvýhodňovat cizince proti českým 

lékařům. Na závěr zopakovala, že ČLK nenese odpovědnost za současný stav českého zdravotnictví. 

9) Ing. Bureš připomenul úspěšnou podporu středního zdravotního školství, nastavení stipendií vybraným 

studentům, zajištění náborových příspěvků pro lékaře a zdravotní sestry. Ujistil, že priorita krajských 

zastupitelů je zajištění akutní nemocniční péče v kraji. 

10) Ing. Šalátová připomenula, že kritéria pro vzdělávání lékařů připravují převážně odborné lékařské 

společnosti ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a uznala pouze velmi omezený vliv ČLK 

v tomto procesu. 

11) Na návrh Dr. Boušky se přítomní členové ČLK shodli na závěru, že budou tolerovat setrvání těch 

zahraničních lékařů, do kterých bylo v rámci nemocnic Karlovarského kraje vynaloženo nemalé 

materiální i personální úsilí a kteří jsou již zapojeni do předepsaného vzdělávacího procesu a to na 

nutnou dobu k přípravě a úspěšnému završení aprobační zkoušky do konce roku 2018. Zájem na 

usnadnění obsazování volných pracovních míst nelze řešit obcházením právních předpisů, které by se 

měly dodržovat bez ohledu na státní příslušnost  

12) Dr. Švandrlíková na závěr poděkovala  všem přítomným za účast a podnětnou argumentaci. Chápe 

vysvětlení nezáviděníhodné situace lék. ředitelkou Nemocnice v K. Varech, že lobuje pouze za ty 

lékaře, kteří se v letošním roce chystají složit aprobační zkoušku. O tomto jednání bude referovat na 

pravidelném setkání předsedů ČLK dne 14.6. 2018. 

 

 

V Karlových Varech 7.6.2018 

 

 

zapsal: MUDr. J. Vobořil 

ověřila: MUDr. J. Švandrlíková 

 

 


