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Stránka 1 

Informace pro zaměstnance Květen 2012 
111 let od založení 

Přivydělat si ke svému zaměstnání něco navíc je lákavé pro mnoho lidí. Jednou 
z možností je právě vedlejší výdělečná činnost. Mít stálé zaměstnání a zároveň 
„podnikat“ má však také svá úskalí a nevýhody. Co byste měli vědět, máte-li dal-
ší výdělečnou činnost, nebo se chystáte podnikat při zaměstnání? 
 
V případě, kdy budete chtít vykonávat výdělečnou činnost ve stejném oboru jako 
váš zaměstnavatel, je vaší povinností nahlásit to zaměstnavateli a vykonávat 
tuto činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s jeho 
předchozím písemným souhlasem.  Tato povinnost je stanovena Zákoníkem 
práce v § 304.  
Zaměstnavatel může zakázat či povolit vykonávání výdělečné činnosti, jen když 
se jedná o činnost, které má vůči zaměstnavateli konkurenční povahu. Zaměst-
navatel též může již povolenou činnost písemně odvolat a zaměstnanec je pak 
povinen vzhledem ke konkurenčnímu jednání bez zbytečného odkladu výděleč-
nou činnost skončit. Když zaměstnanec činnost neukončí, jedná se nepochybně 
o porušení pracovních povinností a může to být výpovědním důvodem (§ 52, 
písm. g) Zákoníku práce. 
Výdělečnou činností, shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele se rozumí 
jakákoliv výdělečná činnost, která se shoduje s činnostmi vyjmenovanými 
ve zřizovací listině organizace (zaměstnavatele) nebo v jejích dodatcích a přílo-
hách, a to bez ohledu na právní vztah, ve kterém je realizována. Může být vyko-
návána v pracovněprávním vztahu, občanskoprávním vztahu nebo na základě 
živnostenského či jiného oprávnění, touto činností se rozumí i členství ve statu-
tárních orgánech obchodních společností, pokud se jedná o vztah charakterizo-
vaný výkonem práce (např. výkon funkce jednatele, členství v představenstvu, 
v dozorčí radě). 
 
Tato pravidla platí i pro naši léčebnu, viz směrnice S 06 001. Pracovní řád. 
Žádáme tímto na všechny zaměstnance, vykonávající či provozující další 
výdělečnou činnost vedle svého zaměstnání, aby posoudili, zda se jimi vy-
konávaná výdělečná činnost neshoduje s předmětem činnosti zaměstna-
vatele a v případě shody, aby ve vlastním zájmu co nejdříve (nejpozději 
však do 31.5.2012) podali písemnou žádost o souhlas zaměstnavatele 
s vykonáváním dané činnosti na oddělení PER/PAM.   
 
Pro přehlednost uvádíme výčet všech činností uvedených ve Zřizovací listině HL 
a souvisejících dokumentech  a zapsaných v Živnostenském rejstříku pro HL: 
Předmět činnosti organizace: 
Organizace poskytuje „následnou“ lůžkovou zdravotní péči pro děti, dorost 
a dospělé, včetně seniorů (vše i s doprovodem) v oboru léčebné rehabilitace se 
zajištěním odborné ošetřovatelské péče a v oboru ortopedické protetiky. 
Při této činnosti zajišťuje ambulantní zdravotní péči v lékařských oborech souvi-
sejících a dopravní službu. 

Pokračování na straně 2 

DALŠÍ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST PŘI ZAMĚSTNÁNÍ 



Stránka 2 
Zpravodaj Hamzovy léčebny - květen 2012 

Pokračování ze strany 1 
K dalším činnostem organizace patří: 
Jiné činnosti vykonávané na základě živnostenského oprávnění 

• ubytovací služby 
• hostinská činnost 
• pronájem a půjčování věcí movitých 
• silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

o největší povolené    
• hmotnosti do 3,5 t včetně  
• výroba a rozvod tepelné energie 
• výroba a distribuce elektřiny, obchod s elektřinou 
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
• výroba a opravy sériově zhotovovaných – protéz, trupových ortéz, končeti-

nových ortéz, měkkých bandáží 
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  
• a telekomunikačních zařízení 
• vodoinstalatérství, topenářství 
• čištění a praní textilu a oděvů 
• poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví 

a myslivost 
• činnost odborného lesního hospodáře 
• vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 
• vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
• nakládání s odpady, (vyjma nebezpečných) 
• velkoobchod a maloobchod 
• realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
• reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektor-

ské činnosti 
• provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořá-

dání kulturních  
• produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
• praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu  

a osobního zboží  
• poskytování technických služeb 
• výroba, obchod a služby jinde nezařazené 
 

V současné době se připravuje doplnění Zřizovací listiny HL o uvedení dalších 
činností, u kterých žádáme o vydání živnostenských oprávnění a zapsání 
do  Živnostenského rejstříku.  
Jedná se o následující činnosti:  

• truhlářství, podlahářství 
• kosmetické služby 
• pedikúra, manikúra 
• činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže 
• masérské, rekondiční a regenerační služby 
• provozování solárií 
• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování spor-

tovní činnosti 
• výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží 

JUDr. Chudoba, Ing. Koblížková 

 



Kopecká Věra sanitář pavilónu K /za pracovní neschopnost/ 

Shejbalová Ludmila administrativní pracovník pavilónu K 
Rychtrmocová Jana  fyzioterapeut pavilónu C 
Chytil Jiří, Ing.  náměstek HTS 
Bureš Jiří  vedoucí TEC 
Valenta Jiří  sanitář pavilónu B 
Miškovský Petr sanitář pavilónu G 

Půža Jiří, Ing. náměstek HTS 
Hegr Miroslav  vedoucí TEC 
Koudelková Lenka ošetřovatel pavilónu G /z rodičovské dovolené/ 
Kostelecká Šárka  zdravotní asistent pavilónu G /za pracovní neschopnost/ 
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Nástupy do pracovního poměru v dubnu: 

Personální oddělení informuje: 

Ukončení pracovních poměrů v dubnu:  

Nástupy do pracovního poměru v dubnu: 

Setkání důchodců a bývalých zaměstnanců 
Dne 17. května 2012 se v Konferenčním sálu léčebny v pavilonu 
L uskuteční setkání důchodců  Hamzovy odborné léčebny pro děti 
a dospělé. Pozváni byli všichni bývalí zaměstnanci HL, kteří odešli do 
starobního, předčasného starobního či plného invalidního důchodu.  

Součástí setkání bude vystoupení dětí MŠ Luže, možnost prohlídky 
jednotlivých pracovišť, prezentace fotografií z prostředí léčebny a malé 
občerstvení. 

Ing. Petra Koblížková, vedoucí PER, PaM 

Představení nové sanitky dne 14. května 2012 

V rámci Dne ošetřovatelství bude před-
stavena nová sanita v době: 

• od 11.00 do 13.00 hodin u jídelny zaměstnanců 

• od 16.00 do 17.00 hodin u Konferenčního sálu  

• interiér sanity bude rovněž k nahlédnutí  
během slavnostního večera po dohodě 
s obsluhou sanity 
(pouze pro skupinky - ne jednotlivě) 



Stránka 4 

Zpravodaj HL vydala Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže,  IČ: 00183024, DIČ: CZ00183024, 
E-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz, telefon: 469 468 115, 733 533 017. Digitální verze ke stažení na www.hamzova-lecebna.cz. 

Informace ke vzdělávacím akcím v HL 
 

PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ - r. 2012 (Konferenční sál HL)  

měsíc datum čas druh akce název (event. přednášející) 
počet kre-

ditů* 

pro koho je akce 

určena 

květen 

9. 5.  13.00 - 15.00 seminář 
Technický rozvoj a rehabilitace 

v HL 
1 lékaři, nelékaři 

10. 5. 13.00 - 14.00 
povinný 

seminář 
První pomoc 

bez  

kreditu 
nezdravotníci 

15. 5. 13.00 - 14.00  
povinný 

seminář 
První pomoc 

bez 

 kreditu 

zdravotníci-

nelékaři 

21. 5. 9.00 - 15.00 konference 
Komplexní péče o seniory  

- geriatrizace medicíny 
4 

lékaři, nelékaři, 

odborná veřejnost 

29. 5. 13.00 - 14.00 
povinný 

seminář 
První pomoc 

bez 

 kreditu 

zdravotníci-

nelékaři 

říjen 9. 10. 8.45 - 14.45 konference 
Rehabilitační ošetřování pacientů 

s těžkými poruchami hybnosti 
4 všeobecné sestry 

listopad 

6.11. 13. - 14.00 seminář 
Poruchy polykání  

(Mgr. Axmannová) 1 lékaři, nelékaři 

21. 11.   13.00 - 14.30 seminář 
Křehký pacient (fragility)  

 (MUDr. Šalamon) 
1 

lékaři, nelékaři 

Zpracovala: Mgr. Dita Dušková  * - počet za pasivní účast  

Dovolím si malou rekapitu-
laci a upřesnění informací: 
 
V pondělí 21. 5. 2012 pro-
běhne odborná konferen-
ce na téma „Komplexní 
péče o seniory – geriatri-
zace medicíny“. Konfe-
rence je zaměřena na 
problematiku následné 
a dlouhodobé péče.  

Přednášet budou, kromě 
erudovaných zaměstnan-
ců HL, také odborníci 
z oblasti algeziologie, 
MUDr. Stanislava Novotná 

nebo MUDr. Božena Juraš-
ková, která působí na ge-
rontometabolické klinice 
FN Hradec Králové. Tato 
vzdělávací akce je určena 
také pro širokou odbornou 
veřejnost.  
 
V průběhu jarních měsí-
ců budou také průběžně 
probíhat povinná školení 
v PRVNÍ POMOCI, která 
jsou určena pro zdravotní-
ky i nezdravotníky.  

9. 10. 2012 bude zopako-
vána pro velikou úspěš-
nost vzdělávací akce zmi-
nulého roku  „Rehabilitační 
ošetřování pacientů těžký-
mi s poruchami hybnosti“.  
 
V listopadu 2012 si znovu 
oživíme problematiku po-
ruch polykání s Mgr. Ax-
mannovou.  

Na závěr roku odprezentu-
je téma „Křehkého pacienta“ 
primář pavilónu C Pavol Šala-
mon.  

 
Mgr. Dita Dušková, PVK  

Plán vzdělávacích akcí na  závěr prvního pololetí, a na 2. pololetí roku 2012 


