
Soutěž MANAŽER ROKU je nejprestiž-
nější a systematicky nejpropracovaněj-
ší manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem 
je vyhledávat, objektivně a nezávisle 
vybírat a zviditelnit nejlepší a nejvý-
znamnější osobnosti managementu, 
jejichž metody jsou přínosem pro roz-
voj firmy i celé ekonomiky. Společen-
ským a etickým posláním akce je při-
spět k rozvoji elity českého ma-
nagementu. Záštitu převzal prezident 
ČR, Ing. Miloš Zeman, CSc. Soutěž byla 
založena v roce 1993 jako počátek 
tradice hodnocení významných repre-
zentantů managementu v České re-
publice. Je prezentací moderních me-
tod firemního řízení, jejich vývoje 
a trendu. Umožňuje ocenit osobnosti 
managementu, prezentovat jejich vý-
sledky širší veřejnosti a poukázat na 
jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky. 
Soutěž MANAŽER ROKU má právo udě-
lovat titul MANAŽER ROKU, MANAŽER-
KA ROKU a je chráněna ochrannou 
známkou Úřadu průmyslového vlast-
nictví ČR. 
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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Manažer roku 2016  

Ocenění a blahopřání nejlepším manažerům předal dne 20. dubna 2017 na pražském 
Žofíně premiér Bohuslav Sobotka spolu se  zástupci vyhlašovatelů soutěže,  
prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslavem Hanákem, prezidentem 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) Janem 
Wiesnerem a prezidentem České manažerské asociace (ČMA) Pavlem Kafkou. Mezi 
oceněnými byl i MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny. 

Pane doktore Volejníku, co pro Vás 
znamená čestný titul Manažer odvětví 
2016?  

Vnímám to vše, jako vyhodnocení mé 
dlouholeté práce v Hamzově léčebně 
v Luži-Košumberku, která je úspěšná, 
díky celému týmu 600 pracovníků na-
šeho rehabilitačního ústavu, kde všich-
ni odvádí co nejlepší práci pro pacienty 
poruchami hybnosti z celé republiky. 
Naše zařízení má 505 lůžek a přesto je 
trvale zcela naplněno.   

Změní se něco ve Vaší práci? 

Zcela jistě ne. Budu se cítit jen více 
zavázán, abych dokázal, že rozhodnutí 
komise bylo oprávněné. Jiný vliv to ale 
jistě mít nebude. Zdravotnictví je velmi 
specifická skupina a následná péče, 
kam činnost našeho rehabilitačního 
ústavu patří, má stejné problémy, jako 
ostatní léčebná lůžková péče.  

Jaké je spektrum činnosti Hamzovy 
léčebny? 

Hlavní skupinu našich pacientů tvoří 
občané Pardubického kraje a krajů 
přímo sousedících, především kraje 
Vysočina, Královéhradeckého kraje 
a dalších. Léčí se u nás batolata, samo-
zřejmě vždy s maminkami a na druhé 
straně jsme opakovaně a s úspěchem), 
léčili pána, kterému je přes 100 let. 
Samozřejmě, že diagnóz, pro které se 
naši pacienti přichází je mnoho. Nejví-
ce jsou stavy po úrazech, či velkých 
operacích, především ortopedického 
typu, jako je např. náhrada kyčelního 
kloubu, dále u dětí jde o stavy po dět-
ské mozkové obrně.  

(pokračování na straně 2) 
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U dospělých je dále velká skupina 
pacientů po mozkové mrtvici, ale 
i s dalšími stavy, až po pacienty po 
poranění či operaci míchy, kteří mají 
samostatné oddělení. Samostatné je 
velmi specifické lůžkové oddělení 
ošetřovatelské péče ( LOOP), jehož 
programem je náročná ošetřovatel-
ská a léčebně rehabilitační péče pro 
pacienty, kteří sice jsou již vlastně 
nechodící, ale mají, z hlediska lékař-
ského ještě perspektivu se postavit 
a být tak výrazně méně nároční na 
dopomoc okolí. 

25/08 GDPR – trvale sledovaný úkol  
V PRAV – od 25. 5. 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních 
údajů (tzv. GDPR), jedná se o náročnější přístup k osobním a hlavně citlivým údajům při jejichž 
nedodržování hrozí extrémně vysoké sankce až do 540 mil. Kč (dnes dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osob. údajů, max. 10 mil. Kč). Novým dozorovým orgánem EU je v této oblasti Evropský 
sbor pro ochranu OÚ.  

 Vedoucí pracovníci provedou kontrolu, jak vidí ze svého pohledu zabezpečenost veškerých činností 
a  procesů HL v oblasti práce s osobními a citlivými údaji, především dokumentace, dat a v tom 
zvláště prostředí IT. 

 Ř HL připomíná dodržování předpisů – klíče, dveře, počítače, navrhuje technické zamezení přístupu 
jiných FLASH disků, než jsou firemní, automatické odhlašování počítače po stanovené době 
nečinnosti aj.  
 

26/08 Stavební investiční akce  
Rekonstrukce pavilonu A by měla být provedena v tzv. menší variantě, a to s ohledem na 
předpokládanou budoucí skladbu pacientů, tj. náročná péče. 
 

Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Informoval o návrhu na vznik Hamzova archivu. Rodina Hamzových  souhlasí.  
 Zpráva o vydávané známce k výročí 150 narození dr. Hamzy a o jedinečné možnosti dostat 

povolení vlastní doprovodné známky HL, kterou jinak vydává Česká pošta. 
 Příští rok budou probíhat akce v rámci programu „Hamzův rok HL“, v plánu je malá historická 

konference na téma „Život a dílo profesora Hamzy“, nutno zajistit možný vstup do médií touto 
cestou, např.  začlenění tohoto výročí do pořadu Kalendárium v ČT. 

 Informoval o účasti v soutěži „Manažer roku 2016“, kde získal ocenění „Manažer odvětví“. 
 Do soutěže Duhové křídlo bude přihlášena MUDr. Alena Klapalová. 
 6. 6. přijede do Luže prof. Pirk s manželkou, navštíví i HL. 
 Informace o plánovaných změnách ve spisové službě HL a vyřizování písemné pošty v HL. 
 Diskutováno o názvech oddělení Rehabilitace I. - V. 
 Návrhy na vybudování jednolůžkových pokojů – je stále větší tlak od pacientů na tuto službu.  

              
            (pokračování na straně 3) 

Jaké má Hamzova léčebna plány 
do další činnosti? 

Předpokládám, že vývoj našeho 
zdravotnictví zachová a podpoří 
tak velká specializovaná zařízení 
v oboru následné a dlouhodobé 
péče. Naše populace stárne a paci-
entů, kteří budou potřebovat námi 
poskytované léčebné služby, bude 
nepochybně přibývat. Jde o celek 
s dobře vybudovanou infrastruktu-

rou, s rozsáhlým týmem odborníků. 
Finančně je nutná trvalá kvalitní 
údržba a čas od času i větší rekon-
strukce. Vše je ovšem ji vybudováno. 
Léčebnu tvoří 20 velkých budov 
zdravotnických, další jsou objekty 
jen technické a bytové. Je tu stále co 
dělat. Navíc je celý areál v nádher-
ném prostředí Hamzova arboreta. 

A jaké máte plány Vy? 

To je jednoduché, pracovat jako 

dosud. 

 (převzato z časopisu Profit) 
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N Oš Jaroslava Zavoralová  
 Pečovatelská služba Luže nás požádala o vlastní rozvoz stravy bývalým zaměstnancům HL.  

 Závěr: dle vyjádření N HTS na to nemáme kapacitu, nejsme schopni to zajistit.  
 Dotazy ohledně darovacích smluv - N EÚ upozorňuje, že formulář je nutné vyplňovat ve všech bodech. V části III. 

darovací smlouvy nutno uvést, zda se jedná o peněžní dar investiční nebo peněžní dar provozní pro dané 
nákladové středisko. 

 RŘ souhlasí s návrhy na rozšíření činností ZSP, jako je např. dobrovolnictví a spolupráce s Ergotepem. 
 Od 1. 5. je vedoucí ZSP Bc. Kallasová Libuše. 

 Informovala o systému používání dezinfekčních prostředků v HL. 
 Předala informaci z pavilónu G o nedostatečných skladovacích prostorech pavilónu G. Byla pověřena zajištěním 

jednání s vedením primariátu, N ZP a N RHB a podání zprávy s návrhem řešení. 
 Informovala o instalování nového sterilizátoru v pavilónu F. 

Z minulé RŘ 
 Nutno zajistit nákupy na pavilón E, který má prioritu.  

 Závěr: RŘ schvaluje pozastavení nákupu drobného hmotného majetku (DKP) do odvolání, vyjma požadavků 
nezbytných pro zajištění chodu HL. Odpovědnost je na schvalovateli požadavku. Do zdůvodnění požadavku 
uvádět „Nutné pro zajištění provozu“. 

 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Trvalé vracení návrhů- opět cca okolo 120/ měsíc. Vracíme hodně návrhů z vlastního soc. prostředí. 
 Informovala o probíhající spolupráci s Ergotepem. 
 Košumberský den v roce 2018 bude jednodenní. 
 Kontaktovala Českou spořitelnu s návrhem spolupráce – prezentace prof. Hamzy nebo  možnost dotisku knihy. 

Závěr: Ř HL připraví dopis řediteli  Ing. Krčilovi do ČS, a.s. Praha. 
 
V PRÁV Mgr. Markéta Mračnová 

 Nová asistentka ředitele nastoupí pravděpodobně k 1. 8. 2017. 
 Požádala o zaslání používaných dokumentů, které se opakují a měly by být vytvořeny ve firemním stylu. 
 Požádala o zasílání příspěvků do Zpravodaje HL. 

 
N RHB Ludmila Vopařilová 

 Připomíná nutnost řešení maximální nosnosti lehátek a přístrojů. 
 Návštěvní řád dětského hřiště, stížnosti maminek (doprovodu) z dětských pavilónů o problematických 

návštěvnících (bez doprovodu dospělých), starších než 12 let – bude zatím řešeno úpravou nápisu na tabuli. 
 Hipoterapie – nárůst nákladů oproti roku 2016 –  částečně bude pokryto z daru Nadace pojišťovny Kooperativa. 
 Přislíben finanční dar 50 000 Kč od Agrofertu pro Snoezelen. 
 Máme předběžný příslib finančního daru na pořízení kuchyňské linky pacienty pavilónu E. 

 
N EÚ Ing. Jarmila Ditrichová 

 Informovala o výsledcích za střediskové hospodaření. 
 
N HTS Ing. Jiří Půža  

 Odsouhlasena žádost firmy RONELI na umístění desky "ZDE STAVÍ …." na zeleni mezi pavilóny R a OPT. 
 Odsouhlasena žádost o dodatečné schválení brigádníků do IC  (dlouhodobá nemoc, dovolené). 
 Schválena výměna bezpečnostních kamer v areálu HL (digitální s nočním přisvícením a lepším rozlišením) 

s realizaci do 30. 6. 2017.  
 Vrt – informoval o stavu prací – čerpání je nyní 0,91 l/s.   

 
            Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová 
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Ukončení pracovního poměru v dubnu: 
Jirsáková Marie  sestra pavilónu K 
MUDr. Korol Petr  lékař pavilónu C 
Zachová Irena  administrativní pracovnice pavilónu G-SRJ  
 
Nástupy do pracovního poměru v květnu:  0 
 
V průběhu měsíce května nastoupí na odbornou stáž v HL 1 student na TO, 1 
student na EÚ a 2 studenti fyzioterapie. Na SRJ probíhá praxe ke Kurzu 
katetrizace močového měchýře, který pořádá FZS Univerzity Pardubice. 
 
V květnu 2017 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
25 let  Kerhartová Alena  vrchní sestra pavilónu K, V     
              

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 
 
 

ŘEDITEL 

Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé,  

Košumberk 80, 538 54 Luže 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

NÁMĚSTEK EKONOMICKÉHO ÚSEKU 

 
Náplň práce: 

 Koordinace hospodaření s rozpočtovými prostředky 

 Řídí činnost ekonomického úseku v souladu s právními předpisy 

 Zpracování finančních plánů, včetně kontroly jejich plnění 

 Příprava ekonomických podkladů pro vedení léčebny 
 Komunikace se zdravotními pojišťovnami, obchodními partnery 

 
Nabízíme: 

 Zajímavou práci v příjemném prostředí moderního rehabilitačního zařízení 
 Odpovídající platové podmínky 
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění 
 Termín nástupu 1. 1. 2018 nebo dle dohody 
 

Požadavky:  
 VŠ  ekonomického směru 
 Praxe  v ekonomické oblasti 5 let 
 Znalost české účetní a daňové legislativy 
 Znalost ekonomiky příspěvkové zdravotnické organizace výhodou 
 Analytické schopnosti, strategické plánování, koncepční myšlení 
 Organizační a komunikační schopnosti 
 Znalost práce na PC, MS Office 
 Aktivní znalost AJ nebo NJ 

 
Životopis s přehledem dosavadní praxe, fotokopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
výběrového řízení zasílejte na  e-mailovou adresu: 
per@hamzova-lecebna.cz, nejpozději do 31. 8. 2017, tel. 469 648 103. 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 


