
KONCEPCE UDRŽENÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE VE 
VARNSDORFU 

 

Úvod 
 
Kvalita a dostupnost zdravotnické péče pro občany města Varnsdorf i celého regionu patří 

k jedné ze základních oblastí, která má být standardní součástí života občanů. Jednou ze 

stěžejních priorit představitelů města Varnsdorf je proto i zajištění dostupnosti a kvality zdravotní 

péče ve městě a přilehlém okolí. Vedení města se tak snaží najít způsob, který i v budoucnu zajistí 

zdravotní služby, jež budou schopny adekvátně pokrýt potřebu obyvatel z tohoto hlediska. 

 

Všeobecně lze konstatovat, že úroveň poskytovaných zdravotnických služeb v našem regionu 

odpovídá všeobecnému standardu České republiky. Problém spíše spočívá v množství subjektů, 

které lékařskou péči poskytují, stejně jako v množství a úrovni prostor, kde k péči dochází.  

 

Tato Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu představuje základní podklad 

pro další podrobnější strategie v předmětné problematice. Měla by určit základní směr, kterým se 

bude snaha o uspokojení potřeby dostupnosti zdravotnictví ve městě ubírat a který povede ke 

zkvalitnění péče o pacienty. Prioritou je tedy především kvalitně léčený pacient. K dosažení 

tohoto cíle je nutné především podpořit rozvoj poskytování zdravotní péče vhodnou investiční 

politikou.  

 

Obecné vymezení kompetencí města Varnsdorf ve vztahu ke zdravotnictví a 
zdravotním službám 
 

Za účelem správného nastavení priorit města Varnsdorf v oblasti zdravotnictví je třeba nejprve 

vyhodnotit nástroje, které má město k dispozici pro ovlivnění zdravotnictví na svém území.  

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích stanoví, že obec vytváří podmínky pro uspokojování potřeb 

svých občanů (mimo jiné potřebu ochrany a rozvoje zdraví).  

 

Přijetím zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nabytím jeho účinnosti se vytvořil právní rámec pro 

přenos kompetencí v oblasti samosprávného výkonu i výkonu přenesené působnosti obcí. V 

resortu zdravotnictví mohou obce a města v samostatné působnosti vykonávat následující 

kompetence:  

a) obce zabezpečují všechny úkoly spojené s funkcí zřizovatele svých zdravotnických zařízení,  



b) zajišťují povinnost jimi zřízených zdravotnických zařízení poskytovat zdravotní péči ve 

spádových územích stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví,  

c) ve svých územních obvodech řídí v samostatné působnosti ochranu před alkoholismem a 

jinými toxikomaniemi,  

d) mohou zřizovat při svých zdravotnických zařízeních protikuřácké poradny,  

e) ke koordinaci a zabezpečování svých úkolů v ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi včetně kouření mohou zřizovat výbory nebo komise pro ochranu před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi,  

f) v případě přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy při poruše povinností 

stanovených v obecně závazných právních předpisech včetně nařízení obce a obecně závazné 

vyhlášky na úseku samostatné působnosti řeší přestupkové řízení (souvislost s písm. c) výše).  

 

V oblasti přenesené působnosti obcí a měst v resortu zdravotnictví lze zmínit zákon o 

integrovaném záchranném systému – zákon č. 239/2000 Sb. a dále tzv. krizový zákon – zákon č. 

240/2000 Sb.  

Nedílnou součástí kompetencí obcí obecně je také úzká spolupráce a komunikace s Ústeckým 

krajem, který má mimo jiné možnost předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, 

předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu 

se zákonem. 

 

Představitelé města Varnsdorf si jsou uvedených kompetencí vědomi a hodlají je plně využívat. 

 

Konkrétní vymezení aktuálních priorit města Varnsdorf ve vztahu ke 
zdravotnictví a zdravotním službám na jeho území 
 

Jak je již výše uvedeno, potýká se město a celý zdejší region zejména s nedostatkem personálních 

kapacit na zajištění dostatečné lékařské péče. Proto je zásadní prioritou představitelů města snaha 

zajistit jejich příchod sem, a to pomocí následujících nástrojů, kterými jsou zejména benefity pro 

nově příchozí lékaře vybraných oborů, resp. finanční pomoc pro studenty medicíny. Všechny 

uvedené nástroje jsou vedeny snahou srovnat síť zdravotní péče do optimální podoby. 

 

1. Stipendijní program pro studenty medicíny 

Zavedeným nástrojem na území krajů, resp. již i některých obcí (např. Teplice, Aš) je 

stipendijní program pro studenty, které by město Varnsdorf vypsalo pro studenty lékařské 

fakulty. Zatím uvažovanou možností je stipendijní program ve výši 25 tis. Kč/semestr 



s povinností budoucího profesního působení ve Varnsdorfu či v blízkém okolí po dobu 

min. 5 let (maximální částka pro 1 studenta 250 tis. Kč za studium). Student se v rámci 

uzavřené smlouvy o poskytnutí stipendia zaváže pracovat/podnikat na území města právě 

tolik let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto stipendium. Pokud svému 

závazku následně nedostojí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši souhrnu všech 

stipendií, které obdržel v rámci stipendijního programu. 

 

2. Benefity pro nově nastupující praktické lékaře, ambulantní lékaře, zubaře 

Jednou z možností, jak motivovat lékaře k výkonu jejich praxe na našem území, je 

vytvoření systému benefitů, jako např. přednostní přidělení městského bytu, poskytnutí 

slevy při nákupu městského stavebního pozemku, pomoc při vybavení ordinace, 

poskytnutí účelové dotace při vybavování nové ordinace s podmínkou udržitelnosti 

ordinace 5 let, stavební úpravy zvyšující kulturní úroveň stávajících zdravotních zařízení 

nebo např. individuální řešení nájemného v nebytových prostorách ve vlastnictví města. 

 

3. Řešení krizové situace nedostatečného počtu stomatologů  

Speciální pozornost věnuje vedení města Varnsdorf zcela nedostatečnému počtu 

stomatologů v regionu. Plánuje proto ve spolupráci s některými již fungujícími lékaři 

zřídit zubní ordinaci v prostorách polikliniky se 2 pracovními místy pro praxi mediků 

a případný nástup nových zubařů. 

Možností je i finanční motivace stomatologů, kdy Město Varnsdorf vypíše finanční 

příspěvek (např. 100 tis. Kč) jako účelovou investici do pořízení nezbytného vybavení 

ordinace (tedy zubařské křeslo, rentgen nebo počítač) pro stávajícího stomatologa ve 

Varnsdorfu, který zřídí nové pracovní místo pro nově příchozího stomatologa v úvazku 

1,0 s udržitelností ordinace např. 5 let. Za předpokladu, kdy budou mít oba smlouvu 

přinejmenším se třemi/čtyřmi pojišťovnami s nejvyšším počtem pojištěnců v naší oblasti, 

budou ordinovat minimálně -x- hodin rozložených během všech pěti dní v týdnu a do 

dvou let od poskytnutí financí se budou starat alespoň o 1000 pacientů.  

Město má možnost jednat i s Okresní stomatologickou komorou a snažit se usnadnit 

příchod zahraničních lékařů. Problémem není ani pomoc ze strany města při vyřizování 

dotace vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví na vybavení nových stomatologických 

ordinací. 

 
 
 



 
Závěr 
 
Tato Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu nastolila některé základní 

problémy, s nimiž se město Varnsdorf a přilehlý region potýká. A nastolila také strategické 

možnosti jejich řešení, v návaznosti na kompetence dané obcím a městům právním řádem České 

republiky. 

 

Představitelé města si jsou vědomi, že zdravotnictví a lékařská péče představují pro občany 

klíčovou oblast jejich života. S tím souvisí i fakt, že by klíčovými investicemi měly být právě 

investice do zajištění kvalitní zdravotní péče a podmínek pro vzdělávání. Jedině vhodnými 

investicemi bude možno dostupnost lékařské péče zlepšit a v tomto stavu pak do budoucna 

ponechat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepce udržení dostupnosti lékařské péče ve Varnsdorfu byla schválena na XXXV. zasedání 

Zastupitelstva města Varnsdorf dne 24.05.2018 pod usnesením č. 58/2018. 

 


