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HR poradna

Chcete si přivydělat na dohodu? Jaký 
je rozdíl mezi DPP a DPČ a která z nich 
je pro Vás výhodnější? Poradíme Vám 
v novém článku naší HR poradny.

1. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP)

Dohoda o provedení práce se obecně 
hodí pro zaměstnání malého rozsahu, 
kdy roční limit u jednoho zaměstnavatele 
je maximálně 300 odpracovaných hodin 
v kalendářním roce, tj. v průměru 25 ho-
din měsíčně. Dohoda o provedení práce 
se však hodí i pro krátkodobé, ale inten-
zivnější zaměstnání, například u brigády 
o prázdninách. Pokud DPP uzavřete na 
kratší dobu, například v létě na dva měsí-
ce, můžete odpracovat téměř celý úvazek 
(2x  150 hodin měsíčně).

Dohoda o provedení práce je z finanční-
ho hlediska nejvýhodnější při zaměstnání 
do 10.000 Kč měsíčně, do této částky není 
odváděno sociální ani zdravotní pojištění. 
Pozor, to ale neznamená, že dostanete 
částku v čistém, daň z příjmu 15 % bude 
odečtena. Výše odečtené daně závisí na 
tom, zda máte pouze jedno zaměstnání 
a zda uplatníte slevu na poplatníka. Po-
kud nemáte jiné zaměstnání, určitě si 
nezapomeňte podepsat prohlášení po-
platníka daně z příjmu (tzv. růžové pro-
hlášení) a uplatněte svou slevu až do výše 
2.320 Kč (platná částka pro rok 2021).

PŘÍKLAD:
Pracuji na DPP pouze v jednom zaměst-
nání (nemám jiné pracovně-právní vzta-
hy) a podepíši si daňové prohlášení. Za 
červen odpracuji na DPP 50 hod., mám 
200 Kč/hod., celkem tedy 10.000 Kč.

Hrubá mzda: 10.000 Kč 
Daň z příjmu (15 %) = 1.500 Kč
Sleva na poplatníka = 2.320 Kč
Odvody ZP a SP = 0 Kč
Čistá mzda = 10.000 Kč

DPP NEBO DPČ?

„Pracovní portál pro lidi, 
kteří hledají práci a chtějí vědět víc.“
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U dohody o pracovní činnosti se srážky 
na sociální a zdravotní pojištění odvádějí 
již při částce nad 3.499 Kč. Opět se sráží 
daň 15 % a navíc také sociální a zdravotní 
pojištění (11 %). Pokud nemáte jiné za-
městnání, budete navíc doplácet zdra-
votní pojištění do výše minimální mzdy. 
Pokud máte zaměstnavatele jinde, je 
tato částka (ZP a SP) sražena z dosažené 
mzdy, musíte však doložit potvrzení od 
druhého zaměstnavatele o odvodu zdra-
votního pojištění z min. mzdy.

Pro oba druhy dohod platí následující:

1/ Ukončení dohody
Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel 
mohou dát výpověď z dohody bez udání 
důvodů. Výpovědní lhůta je 15 dní ode 
dne doručení druhé straně. Dalším způ-
sobem ukončení je oboustranná dohoda 
o ukončení k určitému dni.

2/ Dovolená
U zaměstnání na DPP a DPČ nemáte 
nárok na dovolenou ze zákona jako u pra-
covního poměru. V ojedinělých přípa-
dech zaměstnavatel placenou dovolenou 
nabídnout může, ale forma dovolené 
musí být přesně popsána přímo v doho-
dě. S dovolenou u dohody ale spíše nepo-
čítejte, není to běžná praxe.

3/ Nárok na nemocenskou
Naopak na nemocenskou nárok máte. 
Výše dávky se odvíjí od sjednaného úvaz-
ku v dohodě. Pokud nastupujete na po-
loviční úvazek, bude v dohodě uvedeno, 
že se jedná o úvazek na 20 hodin týdně 
a dále orientační pracovní doba, např. 
pondělí až pátek, 4 hodiny denně. Z toho-
to průměru bude následně vypočítán Váš 
nárok na nemocenské dávky.

Kdy dohoda o provedení práce není 
vhodná?

DPP nelze využít při dlouhodobém za-
městnání u jednoho zaměstnavatele, 
pokud pracujete pravidelně více než 
25 hodin měsíčně. 

POZOR! Dohodu o provedení práce 
neuzavírejte, pokud současně pobíráte 
sociální dávku podpory v nezaměstna-
nosti. V případě, že pobíráte podporu 
v nezaměstnanosti a chcete si přivydělat, 
úřad práce povoluje pouze zaměstnání 
na DPČ, a to v omezeném rozsahu do 
měsíčního výdělku maximálně 7.600 Kč. 
Při uzavření DPP o nárok na podporu 
v nezaměstnanosti přijdete.

2. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 
(DPČ)

Tato dohoda se obvykle využívá při dlou-
hodobější spolupráci. Její limit pro odpra-
cované hodiny je až do výše polovičního 
úvazku, tj. až 20 hodin týdně v jed-
nosměnném provozu a max. 18,75 hod. 
týdně ve směnném provozu. Tento limit 
se počítá vždy za celé období uzavření 
smlouvy. Je možné odpracovat napří-
klad v jednom týdnu 30 hodin a v dalším 
10 hodin.

PŘÍKLAD:
Pracuji na DPČ pouze v jednom zaměst-
nání, mám podepsané daňové prohlá-
šení. Odpracuji 50 hodin, mám 200 Kč/
hod., celkem tedy 10.000 Kč.

Hrubá mzda: 10.000 Kč 
Daň z příjmu (15 %) = 1.500 Kč 
Sleva na poplatníka = 2.320 Kč
Odvody ZP a SP (11 %) = 1.100 Kč
Doplatek na ZP z min. mzdy = 702 Kč
Čistá mzda = 8.198 Kč
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Rozhovor
SESTROU NA 150% ÚVAZEK

Jaká je práce na jednotce intenzivní 
metabolické péče a v mobilním a lůž-
kovém hospici? To nám prozradil Mi-
chal, kluk s velkým srdcem, všeobecná 
sestra, a to rovnou na 150% úvazek. Jak 
hezká a zajímavá práce to je, se můžete 
dozvědět nejen v našem rozhovoru, ale 
zejména na Michalově instagramovém 
profilu @_nursemike_.

Co tě přivedlo k psaní blogu?
Když jsem v únoru 2019 zveřejnil na instagra-
mu svůj první příspěvek, neviděl jsem v tom 
nic, žádnou vidinu slávy, výdělku, edukativní 
činnosti, prostě jsem chtěl nejen zdravotní-
kům přiblížit hospicovou a paliativní péči. Je 
spousta blogerů, co působí v různých oblas-
tech a oborech, od intenzivní péče, přes ope-
rační sály, porodnictví, internu, chirurgii atd. 
Tím, že jsem pracoval v paliativní péči, jsem

vnímal, že mám možnost pomocí blogu uká-
zat a přiblížit, jak hezká a zajímavá práce to 
je. Nicméně z prostředí paliativní péče jsem 
ještě ten rok odešel a začal pracovat v inten-
zivní péči, takže se můj blog momentálně 
věnuje oběma oborům.

Pracuješ na JIMP, což musí být samo 
o sobě hodně náročné. Jak dlouho pra-
cuješ v intenzivní péči a kdy sis k tomu 
přibral navíc ještě práci v mobilním 
a lůžkovém hospici? 
V intenzivní péči působím chvilku, přesněji 
rok a dva měsíce. Můžu říct, že přechod z pa-
liativní péče do intenzivní péče nebyl žádný 
med, každopádně jsem rád, že jsem vydržel, 
zaučil se a můžu pracovat samostatně. Je 
to neskutečně zajímavá práce a hrozně mě 
baví. V lůžkovém hospici působím už od roku 
2012, hned po maturitě jsem začínal jako bri-
gádník o prázdninách, potom jsem tam pra-
coval jako „dohodář“, protože jsem byl mezi-
tím zaměstnaný na plný úvazek jinde. Hned, 
jak se uvolnilo v lůžkovém hospici místo, tak 
jsem nastupoval na plný úvazek, to bylo
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v březnu 2016, po čase jsem dostal příležitost 
pracovat v mobilním hospici, tu jsem samo-
zřejmě využil, byla to nová zkušenost a věděl 
jsem, že budu mít kolem sebe skvělý tým lidí.

Co vše obnáší paliativní péče? Jaké činnosti 
tu vykonává sestra? 
Paliativní péči dělíme na obecnou a spe-
cializovanou, konkrétně lůžkové a mobilní 
(domácí) hospice poskytují specializovanou 
paliativní péči, což je vysoce odborná péče 
poskytovaná těžce nemocným pacientům, 
kteří mají ukončenou aktivní léčbu a jejich 
onemocnění, ať už onkologické či neonko-
logické, je v terminálním stádiu nemoci, což 
znamená, že nemoc je v posledním stádiu a 
pacient se blíží k závěru svého života. Proto 
potřebuje odbornou péči, kterou poskytují 
hospice. Péče je celotýmová, což znamená, 
že o pacienta pečuje lékař, sestra, pečovatel, 
duchovní, psycholog, sociální pracovník, re-
habilitační pracovník a také dobrovolníci.

Práce sestry v lůžkovém hospici se moc neliší 
od práce v mobilním hospici, víceméně je to 
to stejné, staráte se o stejnou skupinu pa-
cientů, lůžkový hospic je pro sestry zázemí, 
pracují na oddělení, kde se starají o pacienty, 
v mobilním hospici sestry sedají do auta a 
každý den jezdí za pacientem domů.

Ta samotná práce sestry je nesmírně zajíma-
vá, pracujete totiž s různorodou skupinou 
pacientů, od onkologických diagnóz až po 
různé interní závažné diagnózy, vigilní kóma-
ta, těžké psychické poruchy. Lékaři i sestry 
v hospici v léčbě pokračují, je to ale symp-
tomatická léčba, což znamená, že hospic se 
snaží zbavit pacienta nepříjemných příznaků, 
které způsobuje to nevyléčitelné onemocně-
ní. Těch příznaků, kterým dennodenně čelíš
jako sestra, je mnoho, hlavně je to bolest, 
dušnost, zvracení, krvácení, psychické poru-
chy jako deprese, zmatenost, delirantní stavy. 
Většina pacientů je ležících, takže poskytuješ

komplexní ošetřovatelskou péči, jako je hy-
giena, polohování, podávání tekutin i stravy. 
Pečuješ o kůži a staráš se o defekty, nejen 
dekubity, ale i maligní rány. Pracuješ s léky, 
nejen tabletkami, ale i intravenózními léky, 
intramuskulárními, subkutánními, inhalací 
a dalšími. Sestra musí umět pracovat s pe-
riferními i centrálními katetry, hrudními 
i břišními drény, PEGy, nasogastrickými i 
nasojejunálními sondami, tracheostomický-
mi kanylami a podobně. A to rozhodně není 
všechno, s čím se setra v hospici setká, je 
toho opravdu mnoho. Hlavně nechci zapo-
menout na doprovázení, to je důležitou sou-
částí práce hospicové sestry.

Práce sestry není pro každého a práce v pa-
liativní péči není pro každou sestru, musíš 
splňovat nějaké specifické předpoklady pro 
práci tady?
Všeobecně práce sestry je náročná, je jedno, 
kde pracuješ, pracuješ prostě s lidmi, s ne-
mocnými lidmi, všude je to svým způsobem 
náročné, někde více a někde méně. Jsou 
dny, kdy se modlíš, ať už je konec a pak jsou 
dny, kdy je klid a ta práce jde tak nějak spolu 
ruku v ruce. V dnešní době nedostatku ses-
ter je to náročnější, jsme unavení, přetažení 
a musíme být profesionální, empatičtí, milí, 
usměvaví, a to i přesto, že pacienti mají bo-
lesti, špatnou náladu, jsou agresivní, vulgární, 
umírají, bojují o život a my se o ně staráme 
ve dne, v noci, o víkendech, svátcích. Jak říká 
moje kolegyně a kamarádka, s paliativní péči 
se lidé rodí a já tomu věřím. Pracuješ s umí-
rajícími lidmi, někdy je těch úmrtí na službě 
více, není to jenom o té nemoci a péči, ale 
jde i o osudy a příběhy pacientů. Pracuješ 
i s mladými pacienty, komunikuješ s rodinou, 
s pozůstalými. Setkáváš se s pacienty a jejich 
rodinami v jejich nejtěžších chvílích života 
a pokud někdo takový druh práce a péče 
nezvládne, tak to není ostuda, každý je dobrý 
v něčem jiném. Specifický předpoklad? Stačí 
lidský přistup, používat selský rozum a myslet



na to, že na lůžku leží umírající člověk a podle 
toho se chovat. 

Co práce na JIMP? Při pohledu na všechny 
přístroje, co tu máte, si říkám, že sestry tady 
musí být mimo jiné i hodně technicky zdat-
né, aby to vše ovládaly.
Samozřejmě, že těch přístrojů je tu více než 
na běžných standardních odděleních, ty pří-
stroje k intenzivní péči neodmyslitelně patří. 
Sestra, co chce v intenzivní péči pracovat, 
musí počítat s tím, že s těmi přístroji bude 
pracovat a očekává se, že bude technicky 
zdatnější. To ale neznamená, že by to byla 
práce jen pro mladé, to určitě ne. Pro mě 
v práci je daleko náročnější kolikrát obsloužit 
takovou tiskárnu než ty naše přístroje. Jakmi-
le se dostaneš do intenzivní péče a zapracu-
ješ, tak velmi rychle poznáš, že ta práce má 
daleko náročnější oblasti, než je práce s pří-
stroji. 

Pokud bys měl ostatním sestrám (třeba 
i těm zatím studujícím) doporučit práci na 
JIMP a práci v hospici, jaké doporučení by 
to bylo?
Doporučuji každému z nás, ať pracuje tam, 
kde ho to baví a v oboru, který ho zajímá. 
Musíme být sami k sobě soudní, když cítím, 
že mě práce už nebaví, tak potřebuji změnu. 
Dneska už není moderní pracovat celý život 
u jednoho zaměstnavatele nebo na jednom 
oddělení. Máme tolik možností, tolik atraktiv-
ních oborů, tak proč toho nevyužít?

Jak zvládáš „nenosit si práci domů“, je to 
vůbec možné? 
Věřím tomu, že to jistě někdo umí. Já to neu-
mím. 

Náš portál Galerie zdravotnictví je taky 
o hodnocení práce u různých zaměstnava-
telů, doporučil bys a proč? 
To víš, že doporučil, byl bych blázen, kdybych 
tam pracoval a zároveň nikomu nedoporučo-
val. Práce na JIMP je rychlá, mnohdy stresují-

cí, pod tlakem, velice zodpovědná a musíš 
se umět rychle rozhodovat, mít znalosti. Je 
to prostě interna, člověk se tam pořád učí 
něčemu novému a kolikrát i nevěří vlastním 
očím a uším. Základem je mít kolem sebe 
dobrý kolektiv, a to já mám. A hospic? Do-
poručuji všem! Nejen jako práci ale i taková 
praxe nebo stáž je velmi zajímavá a přínosná 
a dodá plno zkušeností do profesionální-
ho života každé sestry. Když se tak nad tím 
zamyslím, jsme opravdu dobří, co jako sestry 
dokážeme, co dnešní ošetřovatelství dokáže. 
Medicína a lékaři, co dokáží, operovat hodiny 
v kuse, transplantovat kde co, porazit rako-
vinu, zachránit životy, jsme profesionálové. 
Dokážeme se postarat i o umírajícího paci-
enta tak profesionálně a dobře. Proto hospic 
doporučuji všem.

Co dodat závěrem? Velké díky Michalovi za 
jeho čas, ale především jeho práci a nasaze-
ní. Někteří v 27 letech hledají první zaměst-
nání, Michal už 8 let pomáhá lidem v těch 
nejtěžších chvílích a zachraňuje životy... 

Foto: @_nursemike_
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Galerie zdravotnictví
Znáte nový portál Galerie zdravotnictví? 
Přinášíme krátké představení se zakla-
datelkou Monikou Gregorovou. 

Co Tě vedlo k založení nového portálu? 
Několik let sama pracuji ve zdravotnictví 
a když člověk hledá práci v tomto oboru, 
je těžké najít portál, kde se dozví vše, co 
potřebuje, kde může porovnat nabídky. 
Nemocnice neustále hledají nový perso-
nál a měly by mít prostor prezentovat se 
kvalitně a autenticky. Změna zaměstna-
vatele je velký krok, a proto by organizace 
měly zájemcům poskytnout dostatek kva-
litních informací, na které je u nás prostor. 

Co zájemci na webu najdou? 
V Galerii zdravotnictví uchazeči najdou 
mimo klasickou inzerci také galerii za-
městnavatelů, kde se mohou dozvědět 
bližší informace o konkrétním zdravotnic-
kém zařízení, prohlédnout si fotky z akcí,

pustit si video. Nebo nahlédnout trochu 
do zákulisí nemocnic. Na našem portálu 
se meze nekladou, je tu prostor pro pre-
zentaci firemní kultury, benefitů, hodnot 
organizace a mnoho dalšího. Záleží na za-
městnavatelích, jak daleko za dveře svých 
pracovišť zájemce pustí a jak moc si dají 
na náboru záležet a co mohou nabídnout.

Důležitou součástí je také náš blog s roz-
hovory se zdravotníky nebo HR porad-
na, kde zveřejňujeme články na různá 
personální témata, jako jsou příplatky ve 
zdravotnictví, výpočet platového tarifu, jak 
napsat životopis nebo motivační dopis. 
Tato sekce je úplně nová, ale už nyní vel-
mi oblíbená. Zaměstnanci a studenti tu 
najdou užitečné informace. A my neustále 
pracujeme na tom, abychom pravidelně 
přinášeli nová a praktická témata.

Připravujete nějaké další novinky? 
Jednou z našich nejčerstvějších novi-
nek je tento měsíční online magazín, ale 
připravujeme také novou sekci galerie 
zdravotnických škol, která bude pomá-
hat  studentům s hledáním a výběrem 
škol a oborů. Naší hlavní doménou je ale 
samozřejmě pracovní portál a v tuto chvíli 
připravujeme hned několik nových profi-
lů zaměstnavatelů a množství rozhovorů 
a referencí přímo z nemocnic.

Děkujeme a přejeme Galerii zdravotnic-
tví mnoho spokojených čtenářů, uchaze-
čů, ale i zaměstnavatelů.

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/galerie-zamestnavatelu
https://www.galeriezdravotnictvi.cz/galerie-zamestnavatelu
https://www.galeriezdravotnictvi.cz/blog
https://www.galeriezdravotnictvi.cz/blog/categories/hr-poradna
https://www.galeriezdravotnictvi.cz/blog/categories/hr-poradna
https://www.galeriezdravotnictvi.cz/galerie-zdravotnickych-skol
https://www.galeriezdravotnictvi.cz/galerie-zdravotnickych-skol
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Představujeme zaměstnavatele
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE
FOTO: FN MOTOL

Ve Fakultní nemocnici 
v Motole uplatníte svůj ta-
lent, dostanete příležitost 
odborně růst, zažijete jedi-
nečnost. 
 

Naše nemocnice poskytuje základní, 
specializovanou a superspecializovanou 
zdravotní péči a služby všem generacím 
pacientů – dětem, dospělým a seniorům. 
Její význam nespočívá jen v šíři praktiko-
vaných medicínských oborů a kapacitě 
pracovišť, ale i v téměř ojedinělém sou-

středění veškerých provozů „pod jednu 
střechu“. Seskupují se zde specializované 
lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha 
oborů, které se v případě potřeby oka-
mžitě spojí a poskytnou tak pacientům 
komplexní péči. Pro řadu zdravotnických 
pracovišť v ČR proto slouží FN v Motole 
jako vyšší instance případů, které jsou již 
mimo jejich možnosti. 

Posláním FN Motol je léčit nemocné na 
podkladě současných poznatků lékař-
ské vědy a zajišťovat svým klientům kom 
plexní a kvalitní vysoce specializovanou 
péči pro všechny fáze lidského života. Vizí 
do budoucnosti je učinit z nemocnice



V posledních letech se díky výrazné spe-
cializaci v některých (zejména pediatric-
kých) oborech stává motolská nemocnice 
také cílem zahraničních pacientů. Činí to 
z ní světově uznávanou a známou zdra-
votnickou kapacitu, splňující světové 
požadavky na špičkovou zdravotní péči.

Komplexní je ve FN Motol i specializační 
vzdělávání lékařských a nelékařských 
zdravotnických pracovníků. Nemocnice 
ve většině oborů samostatně zajišťuje 
celou praktickou část vzdělávání, tj. není 
nutné absolvovat delší praxe (stáže) v ji-
ných zdravotnických zařízeních. 
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„vlajkovou loď“ českého zdravotnictví 
v oblasti všeobecné i specializované péče. 
Efektivní systém řízení nemocnice včetně 
plánu kontinuálního zvyšování kvality je 
pro naplnění poslání i vize nezbytný. 
Fakultní nemocnice v Motole se stane 
Univerzitní nemocnicí – jedním z klíčo-
vých českých i evropských akreditova-
ných pracovišť, ekonomicky stabilním 
a vědecky inovativním, poskytujícím 
pacientům komplexní zdravotní péči na 
mezinárodně srovnatelné úrovni od pre-
natálního věku, do období vysokého stáří, 
která bude přátelská ke svým pacientům, 
návštěvníkům, studentům a zaměstnan-
cům.

FN Motol v číslech

Nemocnice má 2 231 lůžek, z toho 362 intenzivních. Za rok 2020 zde bylo 
uskutečněno 70 000 hospitalizací a 1 157 000 ambulantních ošetření. Pro-
běhlo tu 2 814 porodů, což je průměrně více než 7 denně. V naší fakultní 
nemocnici pracuje 6 134 zaměstnanců. Celkový obrat nemocnice v loň-
ském roce byl 11,7 miliard korun českých.
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Benefity pro zaměstnance

 ◆ jistota práce ve velké a prospe- 
 rující nemocnici

 ◆ podpora profesního růstu,  
 studium VŠ, specializační a celo- 
 životní vzdělávání

 ◆ 5 týdnů dovolené
 ◆ 3 dny zdravotního volna 
 ◆ stravování ve vlastní jídelně 
 ◆ oběd za 25,30 Kč
 ◆ ubytovna pro mimopražské,  

 cena ubytování od 2 047 Kč
 ◆ příspěvky z FKSP – kultura,   

 sport, vzdělávání, ozdravné po- 
 byty dětí, bezúročné půjčky,  
 doprava MHD, masáže, penzijní  
 spoření…

 ◆ vlastní rekreační zařízení – Slapy,   
 Krkonoše

 ◆ letní příměstské tábory a další   
 akce pro děti zaměstnanců

 ◆ celoroční trh se zeleninou a ovo-  
 cem v areálu

 ◆ půjčovna sportovních potřeb –   
 lyže, kolečkové brusle, stany,  
 lehátka, batohy, box na auto…

 ◆ vlastní mateřská škola Motoláček
 ◆ stipendia pro studenty
 ◆ krizová intervence a peer pro-  

 gram, možnost supervize

„Jsme parta – společně chodí-
me, běháme, zpíváme...“
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Ubytování ve FN Motol

Pracovní příležitosti FN Motol

Ceny od 2 074 Kč (dvoulůžkový pokoj - dvoubuňka bez balkonu) 
až do 7 228 Kč (jednolůžkový pokoj) za měsíc.

Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

Všeobecné a praktické sestry 
na lůžková oddělení
Fakultní nemocnice v Motole
Nabízíme možnost uplatnit se v širokém spek-
tru oborů napříč nemocnicí. Naše nemocnice 
poskytuje základní, specializovanou a super-
specializovanou zdravotní péči a služby všem 
generacím pacientů - dětem, dospělým a 
seniorům. Můžete si vybrat, zda budete praco-
vat s dětmi či dospělými pacienty, v interních 
či chirurgických oborech, na standardním či 
intenzivním lůžkovém oddělení. 
Nástup po dohodě.

Všeobecná/praktická sestra nebo zdrav. 
záchranář na Kardiologickou kliniku
Fakultní nemocnice v Motole
Jsme moderní pracoviště poskytující kom-
plexní péči o pacienty s onemocněními srdce 
a cév. Rozsahem poskytované péče a počtem 
výkonů patříme mezi největší centra v České 
republice a máme statut komplexního kardio-
vaskulárního centra. Na našem pracovišti jsou 
do praxe zaváděny nejnovější vyšetřovací a 
léčebné postupy. Kolegy či kolegyně hledáme 
do jednosměnného provozu na ambulanci a 
na sály, do nepřetržitého provozu pak na stan-
dardní a JIP oddělení. Nástup po dohodě.

Všeobecná/praktická sestra nebo zdrav. zá-
chranář do Dětského kardiocentra
Fakultní nemocnice v Motole
Jsme jediné Komplexní kardiovaskulární cen-
trum pro děti v České republice. Zabýváme se 
především diagnostikou a léčbou vrozených 
srdečních vad u dětí, spolupracujeme s dal-
šími pracovišti při léčbě dospělých pacientů 
s vrozenou srdeční vadou. Hledáme parťáky, 
kteří se nebojí práce s dětmi a které těší pocit 
z dobře odvedené práce. Pracovat můžete na 
standardním oddělení, JIP nebo na sále, v jed-
nosměnném nebo nepřetržitém provozu. 
Nástup možný po dohodě.

Všeobecné sestry na Centrální 
operační sály
Fakultní nemocnice v Motole
COS pro dospělé pacienty poskytují zázemí 
pro 8 z 10 chirurgických pracovišť dospělé 
části FN Motol: chirurgie, ortopedie, traumato-
logie, ORL, neurochirurgie, spondylochirurgie, 
kardiovaskulární chirurgie. COS pro děti sou-
střeďuje veškeré operační výkony hospitalizo-
vaných nemocných v dětské části nemocnice. 
Po přestavbě dětské části FN Motol se podaři-
lo vybudovat pracoviště, které je postaveno na 
nejmodernějších architektonických zásadách.
Nástup možný po dohodě.

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/


Představujeme pracoviště
DĚTSKÉ KARDIOCENTRUM 2. LF UK 
A FN MOTOL
FOTO: FN MOTOL

Jsme jediné Komplexní kardiovaskulární 
centrum pro děti v České republice. Dětské 
kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice 
v Motole je integrované kardiologicko-kar-
diochirurgické pracoviště s celostátní působ-
ností, zabývající se především diagnostikou 
a léčbou vrozených a získaných onemoc-
nění srdce a velkých cév, poruch srdečního 
rytmu, poruch srdeční funkce a krevního 
oběhu u rostoucího a vyvíjejícího se jedince 
od fetálního období do 18 let věku. Podílí se 
rovněž na diagnostice a léčbě dospělých s 
vrozenými srdečními vadami.

Poskytovaná péče
A. Neinvazivní a invazivní diagnostika srdeč-
ních onemocnění a medikamentózní léčba 
včetně prenatální diagnostiky a léčby.
B. Plné spektrum operací vrozených srdečních 
vad na otevřeném a zavřeném srdci včetně 
nejkomplexnějších vad. Ročně je operováno 
400-500 pacientů od nezralých novorozenců 
po dospělé s vrozenými vadami srdce.
C. Široké spektrum léčebných katetrizačních 
intervencí, např. dilatací zúžených chlopní a 
cév, uzávěrů defektů srdečních přepážek

a aberantních cév a katetrizačních ablací 
arytmogenních substrátů. Ročně je v průměru 
provedeno kolem 200 katetrizačních interven-
cí. Katetrizační intervence se podílejí zhruba 
30% na všech léčebných výkonech.
D. Implantace kardiostimulátorů a implanta-
bilních defibrilátorů.

Dětské kardiocentrum  se dlouhodobě podílí 
na humanitární a charitativní činnosti. Od 
roku 1999 se účastní programu MEDEVAC 
realizovaného Ministerstvem vnitra, který 
slouží humanitární evakuaci zdravotně posti-
žených obyvatel z válkou postižených oblastí. 
Program je určen hlavně pro vážně nemoc-
né děti, kterým není možné zajistit léčbu 
v místních podmínkách a léčení v ČR umožní 
záchranu jejich života nebo zásadní zlepše-
ní jeho kvality. Od roku 2011 pomáhají lékaři 
a sestry z Dětského kardiocentra s diagnos-
tikou a léčbou dětí s vrozenými srdečními 
vadami v Keni v nemocnici Mater Hospital 
v Nairobi, která dlouhodobě usiluje o dostup-
nost kardiochirurgické léčby i pro nejchudší 
děti v zemi. 
Nabídka práce: Všeobecná/praktická 
sestra nebo zdravotnický záchranář do 
Dětského kardiocentra FN Motol
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https://www.galeriezdravotnictvi.cz/jobs-1/vseobecna-sestra-nebo-zdrav-zachranar-do-destkeho-kardiocentra-fn-motol
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Všeobecná sestra 
Refrakční a laserové centrum
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult. nemocnice Praha

Přijmeme sestru do ranního provozu. V rámci 
refrakčního centra najdete zajímavou specia-
lizovanou práci s dostatkem času na pacienty. 
Chcete spolu s námi pracovat s nejmoderněj-
šími přístroji a sledovat technologický progres 
v oftalmologii? Na naší klinice budete mít 
možnost rozvoje a vzdělávání. Řada našich 
sester se aktivně zapojuje v přednáškové 
a publikační činnosti. Nástup možný po doho-
dě.

Radiologický asistent 
na Úsek radiační onkologie
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Pro úsek Radiační onkologie hledáme nové-
ho kolegu nebo kolegyni. Nabízíme uplatnění 
na moderně vybaveném pracovišti, v přátel-
ském kolektivu s možností dalšího vzdělává-
ní a rozvoje. Poskytujeme léčbu ionizujícím 
zářením pacientům se zhoubnými novotvary 
všech lokalizací a s přesně vymezeným spek-
trem nenádorových chorob. Rutinně využívá-
me nejmodernější ozařovací techniky. 
Nástup možný po dohodě.

Pracovní nabídky
STRANA 13
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Všeobecná/praktická sestra 
Oddělení rehabilitační medicíny
Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakult.nemocnice Praha

Proč pracovat na rehabilitaci? Naše odděle-
ní je kompletně vybaveno a přizpůsobeno ke 
včasné léčbě pacientů po úrazech, operacích 
a dalších akutních onemocněních pohybové a 
nervové soustavy (včetně vodoléčby a elektro-
léčby). Mimo rehabilitačních lékařů a zdravot-
ních sester se pacientům věnují fyzioterapeuti, 
ergoterapeuti, klinický logoped a ošetřovatel-
ský personál vyškolený v rehabilitačním 
ošetřování. Nástup po dohodě.

Všeobecná/praktická sestra 
nebo zdravotnický záchranář
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Láká Vás práce na intenzivních jednotkách 
nebo dáváte přednost lůžkovým oddělením?
Nabízíme volná pracovní místa v ošetřovatel-
ském sektoru napříč celou nemocnicí!
Přijeďte se za námi podívat a vyberte to pravé 
místo pro Vás! Přivítáme jak zkušené kolegy, 
tak čerstvé absolventy!
Nástup možný po dohodě.

Fyzioterapeut/ka 
do Krajské nemocnice Liberec
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Rozšiřujeme fyzioterapeutický tým! Pomá-
háme s návratem do života pacientům po 
úrazech a operacích pohybového aparátu, 
cévních mozkových příhodách, po úrazech 
mozku a periferních nervů a pacientům s 
poruchami funkce či bolestmi páteře. Naše 
ambulantní část zajišťuje komplexní léčebnou 
rehabilitační péči pro pacienty hospitalizova-
né na lůžkách všech oddělení v návaznosti na 
léčebné programy a operativu. Nástup možný 
po dohodě.

Lékař/ka 
na ARO oddělení
Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj

Hledáme posilu pro tým ARO oddělení.
Naše ARO oddělení patří mezi moderně vyba-
vená a akreditované pracoviště. Zajišťujeme 
péči o pacienty v kritickém stavu a bezpro-
středním ohrožením života pro spádové oblas-
ti. Zajišťujeme anesteziologickou péči na pěti 
operačních sálech a komplementech jednot-
livých oddělení. Jsme skvělá parta, která drží 
spolu a rádi Tě vezmeme mezi sebe! Vhodné 
i pro absolventy. Nástup po dohodě.

Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/
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Všeobecné sestry 
na lůžková oddělení
Fakultní nemocnice v Motole

Nabízíme možnost uplatnit se v širokém 
spektru oborů napříč nemocnicí. Naše ne-
mocnice poskytuje základní, specializovanou 
a superspecializovanou zdravotní péči a služby 
všem generacím pacientů - dětem, dospělým 
a seniorům. Můžete si vybrat, zda budete pra-
covat s dětmi či dospělými pacienty, v inter-
ních či chirurgických oborech, na standardním 
či intenzivním lůžkovém oddělení.
Nástup po dohodě.

Radiologičtí asistenti 
na oddělení FN Motol
Fakultní nemocnice v Motole

Nabízíme různorodé uplatnění na několika 

pracovištích: Klinice zobrazovacích metod, 

Onkologické klinice nebo Klinice nukleární 

medicíny. Nabízíme možnost dalšího vzdělá-

vání a odborného růstu, zázemí velké a stabilní 

nemocnice a bohatou nabídku zaměstnanec-

kých benefitů. Nástup možný po dohodě.

Lékař/ka v oboru 
Gynekologie-Porodnictví
Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj

Těšíme se na novou lékařskou posilu v oboru 
gynekologie a porodnictví! Pro naše moder-
ní gynekologicko-porodní oddělení hledáme 
v vhodného kolegu/yni, který se společně s 
námi aktivně zapojí do péče o naše pacienty. 
Oceníme zkušenosti kolegy po atestaci, absol-
ventům LF se rádi budeme věnovat. Patříme 
mezi špičkově vybavená pracoviště v regionu.
Nástup možný po dohodě.

Všeobecné sestry 
do nepřetržitého provozu
Kroměřížská nemocnice a.s.

Hledáme všeobecné sestry pro jednotku 
intenzivní péče (interní JIP + chirurgická JIP + 
urologická JIP), pro oddělení interní, chirurgic-
ké, neurologické, ortopedické a ošetřovatelské 
péče do Interní oddělení. Jsme nemocnice s 
bohatou tradicí a výbornou dopravní dostup-
ností. Stejně tak umíme pomoci se zajištěním 
bydlení přímo v Kroměříži. 
Nástup možný po dohodě.

Lékař/ka na oddělení 
gastroenterologie
Kroměřížská nemocnice a.s.

Jsme nemocnice s bohatou tradicí a výbor-
nou dopravní dostupností. Stejně tak umíme 

pomoci se zajištěním bydlení přímo v Kro-

měříži. Disponujeme špičkovým přístrojovým 

vybavením. Naše oddělení jsou akreditována 

pro vzdělávání, podporujeme týmovou spolu-

práci a ducha. Odborné vedení je Vám vždy k 

dispozici. Nástup možný po dohodě.

Všeobecná/Praktická sestra
na lůžková oddělení
Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Co Vás u nás v Uherskohradišťské nemocnici 
čeká? Budete pracovat na standardním lůž-
kovém oddělení či na lůžkách intenzivní péče, 
budete poskytovat ošetřovatelskou péči v roz-
sahu kompetencí všeobecné/praktické sestry 
definované vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnos-
tech zdravotnických pracovníků. Můžeme 
zaručit jistou práci a zaměstnanecké benefity.
Nástup po dohodě.

Více informací na www.galerie zdravotnictvi.cz

https://www.galeriezdravotnictvi.cz/
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Lékař/ka 
na Urologické oddělení 
Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Proč Uherskohradišťská nemocnice?
Co Vám můžeme nabídnout: HPP na 1 rok s 
možností prodloužení na neurčito, práci na 
plný úvazek, 8 hodinovou pracovní dobu.
Nástup po dohodě. Naším mottem je: „Zdravý 
člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno… 
Pomáháme vám jej splnit.“, přidejte se k nám, 
ať se nám více a více daří plnit přání nemoc-
ných. Nástup možný ihned.

Všeobecná a praktická sestra 
na lůžkové oddělení
Fakultní nemocnice 
u sv. Anny v Brně

Přijmeme všeobecné a praktické sestry do 

směnného provozu. Úsek ošetřovatelské péče 

přijme do hlavního pracovního poměru za-

městnance na celý úvazek na pozici všeobec-

ná a praktická sestra na lůžkové oddělení 

do směnného provozu. Nástup možný 

po dohodě.

Lékař/ka Doléčovacího 
a rehabilitačního oddělení
Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně
Přijmeme lékaře nebo lékařku na plný úva-
zek. Naším cílem je rozvíjet rehabilitační 
sanatorium, které bude sloužit k rehabilitační 
péči těžce nemocných pacientů s postižení-
mi, která vyžadují k úpravě delší čas. Cílovou 
skupinou jsou pacienti po těžkých úrazech, 
operacích, neurologických příhodách, k dolé-
čení interních onemocnění. Poskytujeme péči 
rehabilitační, ergoterapeutickou, logopedic-
kou, psychologickou a ošetřovatelskou.
Nástup možný po dohodě.

Lékař/ka 
pro Transfuzní oddělení
Ústav hematologie 
a krevní transfuze

Hledáme lékaře (i absolventa) se zájmem 
o transfuzní lékařství. ÚHKT je největší hema-
tologické centrum v Česku a už více než 60 let 
tu je pro všechny, kteří potřebují opravdu spe-
cializovanou léčbu. Tvoří ho totiž nejen špičko-
ví lékaři, ale také tým osmdesáti vědců, kteří 
pátrají po tom, proč vůbec poruchy krvetvorby 
v těle vznikají a jak je co nejúčinněji napravit. 
Se svými výsledky patří k nejlepším v oboru.
Nástup možný po dohodě.

Ergoterapeut/ka 
na novou kliniku
Neurorehabilitační centrum Astra
Přijmeme ergoterapeut(k)y do nového 
neurorehabilitačního centra. K ambulantní 
i intenzivní neurorehabilitaci využíváme nej-
modernější světové koncepty INFS - TheraSuit, 
oblečkový systém TheraTogs, M.A.C. Integra-
ted, Ergo4Brain a další. Naším cílem je poskyt-
nout všem klientům zkušený tým terapeutů, 
světové neurorehabilitační metody, špičkové 
vybavení, rodinné prostředí a individuální pří-
stup ke každému klientovi. Nástup možný po 
dohodě.

Fyzioterapeut/ka 
na novou kliniku
Neurorehabilitační centrum Astra

Přijmeme fyzioterapeut(k)y do nového 
neurorehabilitačního centra. K ambulantní 
i intenzivní neurorehabilitaci využíváme nej-
modernější světové koncepty INFS - TheraSuit, 
oblečkový systém TheraTogs, M.A.C. Integra-
ted, Ergo4Brain a další. Naším cílem je poskyt-
nout všem klientům zkušený tým terapeutů, 
světové neurorehabilitační metody, špičkové 
vybavení, rodinné prostředí a individuální pří-
stup ke každému klientovi. Nástup po dohodě.
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