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• Jednání zahájil plk.gšt.Masopust 

• mjr. Šafusová, OBO Těchonín – informace o historii, současnosti i budoucích plánech 

CBO Těchonín. V květnu 2023 (18.5. – 19.5.) proběhne jednání SHO v Těchoníně. 

• pplk. Navrátil, VN Brno – neuspokojivá stav operačních sálů VN Brno, nutnost zrušení 

elektivních výkonů, problematika fluktuace středního zdravotnického personálu. 

• plk. Zástava – Novela vyhlášky 357/2016 Sb.  

• MUDr. Pilař – spolupráce SHO a přezkumné komise 

• MUDr. Bosák – posudková činnost SHO 

• brigádní generálka Šmerdová – personální politika v AČR  

• Ing. Michálek, MZ ČR, ředitel odboru přímo řízených organizací MZ – umístění 

vojenských zdravotníků v civilních nemocnicích, problematika odměňování lékařů  

• plk. gšt. Král – úkoly v personální politice 

• pplk. Kozel, ÚVN Praha – personální politika vojenské nemocnice 

• plk. Jarešová – personální otázky nelékařského zdravotnického personálu, možnost 

kariérního postupu  

• plk. gšt. Bohoněk, – informace o Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP a jejích 

webových stránkách www.svmed.cz,  20. konference vojenské medicíny 

• brigádní generál Bubeník - jmenování členů SHO a předání dekretů 

 

 

http://www.svmed.cz/


V diskusích k jednotlivým příspěvkům zaznělo množství příspěvků, mnohá témata jsou 

podněty k řešení: 

 

 Operační sály ve VN Brno 

 Otázka stáží vojenských zdravotníků. Mají stážovat v civilních či 

vojenských nemocnicích? Je možné přesouvat je dle okamžité potřeby? 

Jaké je jejich postavení v týmu civilních nemocnic? Mají být „bonus“ navíc, 

nebo na nich má stát zabezpečení provozu? 

 Novela vyhlášky 357/2016 Sb. Má cenu dělat novelu nyní, když nás čeká 

přechod na MKN 11? A pokud ano, jak rozsáhlou? 

 Posuzování při vstupu do ozbrojených sil. Dává smysl přijímat za vojáky 

z povolání uchazeče se zdravotní klasifikací C? 

 Aktivní zálohy. Mají být posuzováni stejně nebo jinak než vojáci z povolání 

 

 

                                                                                           zapsal pplk.Král   

 

 

 


