
Po ukončeném výběrovém řízení na akci "Zřízení lůžko-
vého výtahu pro imobilní pacienty na pav. C", ve kte-
rém zvítězila firma PLUTO s.r.o. Chrudim, bylo dne 
3.9.2010 provedeno předání staveniště pro realizaci této 
akce. Komletní dokončení výtahu, částečně hrazeného z 
dotace MZ ČR, předpokládáme do konce tohoto roku.  

Jedná se o vestavbu  výtahu uvnitř stávajícího objektu 
včetně úprav vstupních prostor před výtahem v 1.NP. 
Účelem akce je zajistit bezbariérový přístup do jednotli-
vých podlaží objektu.  

Vybudování lůžkového výtahu pro imobilní pacienty na pavilónu C  

Doplňující informace o prodeji PNS  
v prostorách HL 
 
V období od 4.8. do 17.8 2010 proběhlo v HL výběrové řízení na využi-
tí volných prostor v pavilonem „S“ mezi kadeřnictvím a pedikúrou a 
kavárnou NOPEK. Jako nejvýhodnější využití pro klientelu v HL byl 
vybrána nabídka  prodeje drobného zboží, a to: věcí osobní hygieny, 
textilního zboží, květin, zeleniny a  ovoce, baget, balených vod, ale 
také PNS a tabákových výrobků. Uvedeného výběrového řízení se ta-
ké účastnil dosavadní  prodejce PNS ve stánku  před HL. Po neúspě-
chu ve výběrovém řízení se tento prodejce  rozhodl   bez předchozího 
upozornění ukončit činnost na tomto místě a 4.9. t.r. přemístil  prodej 
do vlastních prostor v Luži. Toto své rozhodnutí oznámil vedení Ham-
zovy léčebny až 6.9. 2010. Hamzova léčebna proto nyní jedná 
s vítězem výběrového řízení, aby v prostoru pav. „S“ zahájil v co nej-
kratším možném termínu prodej PNS. 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti, 
ačkoliv nebyly námi zaviněny. Věříme, že se vše brzy vyřeší.                                    

                                                                                       Vedení léčebny 

Hamzova odborná léčebna pro děti a 
dospělé 

Košumberk 80 
538 54 Luže 

Telefon: 469 648 147 
Fax: 469 648 147 

E-mail: info@hamzova-lecebna.cz 
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POŘÁDÁ VÝLET      2.října 2010 
 
     Skuteč – muzeum, Hlinsko – Betlém, Veselý kopec 

  8:45 hod. sraz účastníků Luže – Hamzova léčebna 
1.Skuteč – návštěva zrenovovaného muzea ( muzeum obuvi a kamene)   
2.Hlinsko – návštěva Betlému (soubor lidových staveb Vysočina) 
3.Veselý kopec – malebné putování vesnicí  
 
CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu, technického průvodce 
CENA NEZAHRNUJE: vstupy (cca 120Kč), kapesné 

 
Zájemci se mohou hlásit na tel.  469 648 115                             TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST! 

Zpravodaj HL vydala Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54  Luže,   IČ:  00183024, DIČ:  CZ00183024, 

státní příspěvková organizace MZ ČR,  samostatný právní subjekt,  zřizovací listina MZ ČR z 10.5.2007, č.j. 2942/2007  

250,- Kč  

Informace všem zaměstnancům HL k situaci v platových 
úpravách  uvažovaných pro r. 2011 

Během víkendu 27.–29. srpna 
2010 proběhl ve Školícím stře-
disku první pomoci EMERGEN-
CY SPZ o.s. v Luži-Bělé a okolí 
1. ročník soutěže dvojic stu-
dentů zdravotnických oborů 
VŠ/VOŠ v poskytování odbor-
né první pomoci s názvem Inter 
vitam et exitum – Mezi životem 
a smrtí. Soutěž probíhala jako 
jedna č tyřiadvacetihodinová 
služba na záchranné službě, 
během které studenti vyšetřili a 
ošetřili za kontroly profesionál-
ních rozhodčích, lékařů, zá-
chranářů a sester, přes 80 
„pacientů“. Soutěže se zúčastnilo deset 
dvoučlenných týmů z celé České republiky. 
Studenti nejprve absolvovali náročný test 
znalostí, poté etapu „urgentní příjem“, kde 
pod dohledem lékaře předvedli, jak by doká-
zali vyšetřit a ošetřit pacienta v nemocničním 
prostředí urgentního příjmu fakultní nemocni-
ce. Pak už následovala náročná služba, 
během které všechny posádky vyjely na 8 
výjezdů – ke staršímu muži s život ohrožující 
srdeční arytmií v areálu Hamzovy odborné 
léčebny, k mladé slečně, která v opilosti 
spadla z rozhledny, k muži s podezřením na 

cévní mozkovou příhodu, do hospody k dia-
betikovi v bezvědomí a dalším. Zajímavé byly 
i výjezdy k nezávažně poraněnému muži, při 
kterém byla ale posádka „dispečinkem“ požá-
dána o telefonickou konzultaci závažnějšího 
stavu a následně odvolána k tomuto případu 
nebo jeden z nočních výjezdů k nálezu mrtvé-
ho muže ležícího u silnice, u kterého bylo 
podezření na to, že s jeho tělem po smrti 
někdo manipuloval. Všichni zúčastnění se do 
svých rolí dokonale vžili, a proto i ze simulo-
vaných výjezdů běhal mráz po zádech stejně 
jako by šlo opravdu o život. 

Uvnitř tohoto vydání: 

Informace všem zaměstnancům HL 
k situaci v platových úpravách  uva-
žovaných pro r. 2011 
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V současné době probíhá řada jednání na úrovni Vlády a dalších zodpovědných  orgánů, kde 
je řešen návrh na změnu tabulkových tarifů v široké skupině zaměstnanců tzv. státního sek-
toru.   
Protože se tato záležitost týká v tomto případě i zaměstnanců léčebny, projednal ředitel HL 
spolu s předsedou odborové organizace HL možné  kroky, které by  zajistily, aby  nedošlo k 
zásadnímu snížení úrovně platů všech zaměstnanců v HL.  Byla  též uzavřena  dohoda, že 
veškeré další  informace týkající se této záležitosti budou pečlivě  projednávány navzájem 
mezi vedením HL a představiteli odborů v HL.  
Z pohledu  ředitele HL i předsedy OS není v tuto chvíli žádný důvod k předčasným a hlavně 
přehnaným závěrům.   
Díky  výtečné práci všech zaměstnanců HL je finanční situace léčebny sice  velmi složitá, ale  
nehrozí neočekávané problémy.  
 
MUDr.Václav Volejník,CSc., v.r.                                      Jaroslav Gála, v.r. 

           ředitel HL                                                   předseda ZV OS  
                                          

Informace pro zaměstnance září 2010 



 
Právní poradna: 

Pešková Alena          uklizečka pav. K  /za prac. neschopnost/ 
Tererová Šárka         uklizečka pav. A  /za prac. neschopnost/ 
Šmejda Martin          dělník v prádelně /za prac. neschopnost/ 
Vyčítalová Helena     sanitářka pav. G 
Langová Hana           sekretářka, ředitelství / při rod.dovolené/ 
Filipiová Marika         sestra pav. G - SRJ   / při rod.dovolené/       Ing. Ivana Šmoková 

       ved. PER, PAM 

předávání osobních údajů 
do zahraničí, a upravit vzta-
hy, které v souvislosti s nimi 
vznikají. 

Na jaké údaje se zákon 
vztahuje? 
Zákon se vztahuje na osob-
ní údaje, které zpracovávají 
státní orgány, orgány územ-
ní samosprávy, jiné orány 
veřejné moci a fyzické a 
právnické osoby. Zákon se 
vztahuje na veškeré zpraco-
vání osobních údajů, tzn. na 
zpracovávání údajů auto-
matizovaně či jinými pro-
středky. jaké údaje se zá-
kon nevztahuje? 
Zákon se nevztahuje na 
zpracování osobních údajů, 
které provádí fyzická osoba 
výlučně pro osobní potřebu 
a zákon se rovněž nevzta-
huje na nahodilé shromaž-
ďování osobních údajů, 
pokud nejsou dále zpraco-
vávány, a na některé další 
výjimky.  
       (pokračování příště) 

       JUDr. M. Chudoba  

Následující text se zabývá 
ochranou osobních údajů, 
která je obsažena zejména 
v zákoně o ochraně osob-
ních údajů č. 101/2000 Sb. 
v platném znění, jejich zpra-
cováním a povinnostmi, 
které má subjekt, který tyto 
informace zpracovává. Dále 
je zde věnována pozornost 
některým právům, které má 
subjekt údajů, a případům, 
jak se může subjekt údajů 
proti neoprávněným zachá-
zením s jeho osobními údaji 
bránit. Rovněž je v textu 
stručně nastíněna náplň 
práce Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. 

Co to jsou osobní údaje? 
Za osobní údaje se považují 
takové údaje, které se vzta-
hují k fyzické osobě, na je-
jichž základě je konkrétní 
fyzická osoba určena nebo 
určena být může. Přitom 
platí, že taková osoba je 
určena či určitelná, pokud 
pomocí jednoho či více 
osobních údajů lze určit její 
identitu. Může jít o jeden 

údaj, např. fotografie, ale 
zpravidla půjde o jejich sou-
bor. Osobním údajem ne-
musí být bez dalšího jméno 
a příjmení a to dokonce ani 
ve spojení s adresou, proto-
že v tomtéž místě může žít i 
více osob stejného jména a 
příjmení. Osobním údajem 
je vždy spojení jména, pří-
jmení a rodného čísla, pro-
tože na jejich základě lze 
vždy fyzickou osobu identifi-
kovat. Subjektem osobních 
údajů může být výlučně 
fyzická osoba, a to i cizinec, 
subjektem údajů však zá-
sadně nemůže být právnic-
ká osoba. 

Zákon o ochraně osob-
ních údajů? 
Dnem 1. 6. 2000, respektive 
1. 12. 2000, nabyl účinnosti 
zákon č. 101/2000 Sb. v 
platném znění o ochraně 
osobních údajů (dále jen 
"zákon"). Účelem zákona je 
zajistit ochranu osobních 
údajů, způsob jejich zpraco-
vání v České republice a 

   Rabochová Ivana          masér pav. B /za prac. neschopnost/ 
  Osinek Michal              sádrař, modelář Ortop. Protetiky 
  Überhuber Antonín     údržbář       /za prac. neschopnost/ 

   Stejskal Jiří                   sanitář pav. C 
Svatáková Lucie             kuchař OVS 
Nováková Marie            prac. vztahu k veřejnosti 
Hoffmannová Miroslava  uklizečka PRO 

Personální oddělení informuje: 
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Ochrana osobních údajů  (1. část) 

 

Nástupy do pracovního poměru v srpnu: 

Ukončení pracovních poměrů v srpnu: 

Nástupy do pracovního poměru v září: 

 
Prodej v Infocentru:  

V Infocentru Hamzovy léčebny byl rozšířen prodej  
dárkových a propagačních předmětů. V prodeji je také 
bižuterie s keltským horoskopem stromů Hamzova  

parku a arboreta. 
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Informace ke vzdělávacím akcím: 

V červencovém vydání Zpravodaje jste mohli najít mj. Plán vzdělávacích akcí na 2. pololetí r. 2010. 
Dovolím si malou rekapitulaci a upřesnění informací: 

V pondělí 13.9. proběhne v obvyklém čase seminář ing. 
Svobodníka, MBA „Základy budování týmu“ pro zdravotnické 
pracovníky, jehož se zúčastní téměř sto zaměstnanců. 

Ve středu 15.9. navštíví léčebnu prof. Vlček z Farmaceutické fakulty 
UK s týmem spolupracovníků - PharmDr. Matoulkovou, Ph.D., Mgr. 
Malým a Mgr. Dosedělem. Provedou audit zaměřený na lékovou 
problematiku na vybraných odděleních HL. Výsledky auditu pak 
prof. Vlček prezentuje v rámci semináře určeného lékařům a 
sestrám dne 29.9. od 13.00 do 15.00 hod. 
 
Další seminář (konkrétně na 25. listopadu) připravují zdravotně – sociální pracovnice, jako 
přednášející by zde měl vystoupit i MUDr. Radkin Honzák, CSc. 

V létě vyšel v regionálních novinách inzerát k plánovanému otevření třetího kola akreditovaného 
kvalifikačního kurzu Masér – v případě dostatečného počtu přihlášek bude kurz zahájen 13. ledna 
2011. Veškeré informace ke kurzu naleznete na webových stránkách léčebny. 

                                                       Bc. Magdalena Kreminová, zást. N OP 

50,- Kč 

20,- Kč 

 


