
VÝROČNÍ ZPRÁVA UNIFY ČR ZA ROK 
2017 

 

Období do Sjezdu UNIFY ČR 2018 



   Výkonný výbor profesní organizace fyzioterapeutů 
České republiky (UNIFY ČR) pracoval v roce 2017 
v tomto složení: 

 

 prezident Mgr. Vladan Toufar, 

 viceprezidentka Šárka Smejkalová,  

 

 členové výkonného výboru: Bc. Věra Novotná, Mgr. 
Štěpánka Musilová, Petra Boháčová, Mgr.Ondřej 
Němeček, Mgr. Růžena Hlavičková.  

  



 

 

• Revizní komise pracovala ve složení: 
předsedkyně Věra Kubíčková, 

    členky Zdeňka Faltýnková a Mgr. Lada Zbořilová 

 



• Výkonný výbor jednal pravidelně v průběhu celého 
roku 2017. Celkem se uskutečnilo 12, jednodenních 
zasedání, z toho 8 řádných a 4 formou elektronického 
konference prostřednictvím skype. 

• K 31.12.2017 zahrnovala členská základna:       

 celkový počet členů UNIFY ČR 663     

•  z toho plně platící členové 449          

•  z toho studentů   13            

•  z toho na MD   38 

•  z toho důchodců     105 

•  z toho za snížený poplatek   52      

•  z toho čestných členů  6   



LEGISLATIVA 

 

V průběhu roku 2017 UNIFY ČR připomínkovala 

návrhy právních norem a písemných materiálů, 

k čemuž byla vyzvána MZ ČR a účastnila se  

připomínkových řízení k novelizacím těchto  

dokumentů: 



NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH 
ZMĚNY k 1.9.2017 

§ 24 

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta a specializovaná způsobilost k výkonu povolání 
odborného fyzioterapeuta 

 

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním 

 

a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů, pokud bylo 
studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019, 

  

b) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů, 

  

c) tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium 
prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, nebo 

  

d) střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační pracovník, pokud bylo studium 
prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997. 

  



  

2) Do doby získání specializované způsobilosti nebo prokázání alespoň 10 let výkonu povolání 
fyzioterapeuta pracuje fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. 
d), u poskytovatele zdravotních služeb pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k 
výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho 
přímým vedením. 

 

(3) Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) až c), může 
vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok výkonu povolání 
v oboru. 

  

(4) Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného 
navazujícího zdravotnického magisterského studijního oboru fyzioterapie nebo ukončením 
specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Označení odbornosti fyzioterapeuta se 
specializovanou způsobilostí je odborný fyzioterapeut. 

 

(5) Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, 
léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie. 

  

(6) Za výkon povolání odborného fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, 
diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru aplikovaná fyzioterapie. 

   

   



Přechodná ustanovení 

   

6. Zdravotnický pracovník, který získal odbornou 
způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeut 
podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se považuje za 
zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu 
povolání odborného fyzioterapeuta podle § 24 
odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti . 

 



NOVĚ TEDY: 

• Magisterské studium se považuje za specializační. 

• Ruší se přímý odborný dohled. 

• Odborný dohled je stanoven na 1 rok výkonu povolání. 

• Odpadá nutnost specializačního studia jako podmínky. 

     výkonu povolání bez odborného dohledu u FT - absolventu SZŠ. 

• Odpadá registrace /Uznávací jednotka/. 

• Nově registrace u NZIS /ÚZIS/, dle zákona o zdravotních 

     službách. 

• Zrušena byla kreditní vyhláška. 



CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V oblasti postgraduálního vzdělávání pokračovala UNIFY ČR v organizování 
vzdělávacích akcí, které byly organizovány cestou regionů. Počet těchto akcí však 
má sestupnou tendenci. 
 
V roce 2017 pokračovala UNIFY ČR v souladu s platnou legislativou 
s posuzováním žádostí o udělení souhlasných stanovisek k započítání 
vzdělávacích akcí do systému celoživotního vzdělávání. V období leden 2017 – 
srpen 2017 bylo posouzeno 330 žádostí a uděleno 330 souhlasných stanovisek. 
 
V Akreditační komisi MZ ČR pracoval za profesní organizaci prezident 
Mgr. Vladan Toufar. Zákonná úprava akreditačních řízení  je bohužel  
poměrně vágní a nerespektuje postoje profesních ani odborných organizací, na 
tento problém jsme opakovaně upozorňovali MZ ČR, včetně ministrů 
zdravotnictví. 



CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

• Na základě zákona č. 201/2017 Sb., s  účinností od 1. 9. 2017, kterým se mění 
zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů sděluji, že 
povinnost celoživotního vzdělávání (CŽV) zůstává nadále zachována a je povinná 
pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.  

 

• Vzhledem k absenci řádného procesu a evidence celoživotního vzdělávání, kdy je 
vše ponecháno na libovůli poskytovatelů a zřizovatelů, přistoupila UNIFY ČR k 
zavedení dobrovolného systému celoživotního vzdělávání pod garancí profesní 
organizace. 

 



CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S 
GARANCÍ  UNIFY ČR 

 

• Jedná se o předpis vycházející ze zahraničních 
zvyklostí. 

• Diplom celoživotního vzdělávání plánujeme 
jako doklad pro veřejnost a především ZP.  

• Je přístupný na stránkách UNIFY ČR. 

• K žádosti postačuje elektronický formulář na 
stránkách UNIFY ČR. 



PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 

• Vyhláška č.55/2011 Sb., kterou se stanoví 
činnosti.  

• Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví 
minimální požadavky na studijní programy. 

• Vyhláška, kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů. 

 



NAŘÍZENÍ VLÁDY – KATALOG PRACÍ 

 

• Přes příslib MZ ČR v rámci připomínkového 
řízení nedošlo ke zrušení deváté platové třídy, 
což považujeme  pro profesi za dehonestující a 
také jsme se v této věci obrátili na ministra 
zdravotnictví. 



VYHLÁŠKA, KTEROU SE VYDÁVÁ 
SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ 

• Již v minulém roce jsme v součinnosti s Odborem 
ošetřovatelství MZ ČR iniciovali změnu v popisu 
nositelů výkonů, jelikož novela zákona o nelékařských 
povoláních nyní umožňuje napravit stav, kdy 
specializovaná způsobilost neměla praktický žádný 
význam a byla postavena pod dílčí zvláštní odbornou 
způsobilost. Bohužel v minulém roce se změna 
nepodařila, proto jsme toto téma otevřeli v letošním 
roce znovu. 



INDEXY NOSITELŮ VÝKONŮ 

 

• K3 = fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání fyzioterapeuta bez odborného 
dohledu se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí 

• Fyzioterapeut s Mgr. vzděláním 

• Fyzioterapeut s Bc. vzděláním po ročním výkonu povolání fyzioterapeuta + atestace 
v oboru nebo zvláštní odborná způsobilost  

• Diplomovaný fyzioterapeut po ročním výkonu povolání fyzioterapeuta + atestace 
v oboru nebo zvláštní odborná způsobilost  

• Fyzioterapeut se středoškolským vzděláním + atestace v oboru nebo fyzioterapeut 
se středoškolským vzděláním a 10 lety praxe v oboru a se zvláštní odbornou 
způsobilostí 

 

 

 



• K2 = fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání fyzioterapeuta bez odborného 
dohledu 

• Fyzioterapeut s Mgr. vzděláním 

• Fyzioterapeut s Bc. vzděláním po ročním výkonu povolání fyzioterapeuta 

• Diplomovaný fyzioterapeut po ročním výkonu povolání fyzioterapeuta 

• Fyzioterapeut se středoškolským vzděláním + atestace v oboru nebo fyzioterapeut 
se středoškolským vzděláním a 10 lety praxe v oboru 

 

• K1 = fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání fyzioterapeuta pod odborným 
nebo přímým vedením 

• Fyzioterapeut s Bc. vzděláním bez roční odborné praxe v oboru 

• Diplomovaný fyzioterapeut bez roční odborné praxe v oboru 

• Fyzioterapeut se středoškolským vzděláním bez atestace a bez  10-i let odborné 
praxe v oboru  

 



ÚPRAVA TEXTOVÉHO ZNĚNÍ – PS K 
SZV 

21225 – INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I. 

Individuální pohybová terapie využívající obecné principy a metody k odstranění 
poruch v pohybovém systému. Výkon zahrnuje metody ke zvýšení svalové síly, zvětšení 
rozsahu pohybu, k reedukaci pohybových stereotypů, nebo metody respirační 
fyzioterapie. K terapii mohou být využívány terapeutické (nebo cvičební) pomůcky, 
náčiní, nářadí a další jednoduché technologie. Výkony individuální kinezioterapie lze 
vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni. 

 

21221 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II. 

Individuální pohybová terapie založená na ucelené znalosti terapeuta ve 
specializovaném terapeutickém konceptu nebo metodě. Terapeut je intenzivně 
vzdělán ve specializovaných metodách kinezioterapie vztahující se ke konkrétní 
problematice poruch pohybového systému jako celku. Výkony individuální 
kinezioterapie lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni. 

 



• Návrh na změnu indexu nositele výkonu 21225 z K1 
na K2 bohužel zamítly zdravotní pojišťovny, nicméně 
budeme tento požadavek uplatňovat nadále. 

• VV UNIFY ČR také vede a dále povede diskuzi nad 
indexy u dalších výkonů, kdy se domníváme, že je 
chybné a principielně špatné, pokud je nositelem 
výkonu fyzioterapeut pod odborným dohledem, 
jelikož není způsobilý k samostatnému výkonu 
povolání a cena práce kalkulovaná tomuto výkonu je 
potom neodpovídající.  



OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Aplikovaná fyzioterapie – Odborný fyzioterapeut 

UNIFY ČR navrhla zrušení specializačních oborů: 

1. Fyzioterapie v neurologii - Odborný fyzioterapeut pro  

 neurologii    

2. Fyzioterapie ve vnitřním lékařství - Odborný fyzioterapeut 
pro vnitřní lékařství    

3. Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii – 

 Odborný fyzioterapeut pro chir. obory a traumat. 

4. Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii - Odborný  

 fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii   



 

• UNIFY ČR rovněž spolupracovala s MZ ČR 
na vypracování řady posudků či odborných 
stanovisek k otázkám získávání odborné způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeuta, 
uznávání kurzů v oboru fyzioterapie a rovněž tak 
některých technikách a postupům se vztahem 
k fyzioterapii.  

 

• Ve vztahu k výkonům s nositelem výkonu K3 bylo 
posouzeno 100 žádostí, 92 kladně.  



• Žádosti nečlenů k posouzení kvalifikace jsou 
zpoplatněné. 

• V průběhu roku  UNIFY ČR pokračovala ve  spolupráci 
s advokátní kanceláří JUDr. Jana Macha, která 
započala oficiálně v únoru 2015 a které mohou 
členové UNIFY ČR prostřednictvím kanceláře UNIFY 
ČR nadále využívat.  

• Shodně jako v předchozích letech ne všechny 
připomínky UNIFY ČR byly do připravovaných 
dokumentů zakomponovány, řada návrhů a 
připomínek UNIFY ČR byla akceptována.  

 



• Pokračovali jsme v jednání s cílem prosadit náš 
záměr na zřízení samostatné komory 
fyzioterapeutů, včetně diskuze s ministrem 
zdravotnictví. 

 

• Znění návrhu zákona je připraveno a bylo 
představeno fyzioterapeutické veřejnosti. 



ODBORNÁ RADA UNIFY ČR 

• V souladu s usnesením Sjezdu jsme iniciovali vznik Odborné rady UNIFY 

      ČR, která by měla plnit roli odborné autority profesní organizace   

      fyzioterapeutů. Jejími členy jsou proto fyzioterapeuti s dlouholetou praxí v 

      oboru, odbornými a vědeckými publikačními aktivitami a uznávaným 

      přínosem k rozvoji oboru fyzioterapie. Odborná rada je vytvořena na 

      základě návrhu VV UNIFY ČR, které bude/bylo akceptováno nejbližším 

      Sjezdem UNIFY ČR. Skládá se z 13 – 15 členů. Člen Odborné rady nemusí 

      být členem UNIFY ČR, i když je tak s výhodou. 
 



• V roce 2017 se sešla 1x v kanceláři UNIFY ČR, 
kde prezident představil záměr a poslání 
Odborné rady, včetně legislativních a 
odborných aktivit UNIFY ČR. Další komunikace 
již probíhala elektronickou cestou. 

 

• Je nyní na Sjezdu, zda její fungování jako 
poradního orgánu VV UNIFY ČR schválí. Proto 
ji předkládáme ve výroční zprávě. 

 



ČINNOST ODBORNÉ RADY 
• zpracovává koncepci oboru 

• spolupracuje se zkušební komisí pro specializační vzdělávání (atestace) v oblasti tvorby a 
inovace zkušebních otázek a testů. 

• realizuje spolupráci s VV UNIFY ČR při rozvoji koncepce specializačního vzdělávání v oboru 
a při tvorbě jednotlivých nosných certifikovaných kurzů (návrhy, přednášející, posouzení 
obsahu kurzu před jeho organizací – autorské podklady kurzu, zaslané UNIFY ČR, jsou 
předány k recenznímu posouzení členům OR) 

• garance odborného programu konference UNIFY ČR, spolupráce s organizátory konference 
při tvorbě odborného programu a výběru přednášejících 

• členové OR se podílejí na reprezentaci UNIFY ČR v zahraničí i v ČR, spoluvytvářejí 
podmínky, ať již osobně, tak i formou podpory dalších členů UNIFY ČR, pro aktivní 
reprezentaci (přednáška, poster) profesní organizace na zahraničních a domácích 
konferencích 

• spolupracuje s VV UNIFY ČR při tvorbě adekvátních a odborně relevantních standardů 
péče v oboru fyzioterapie 

 



• OR posuzuje a zpřístupňuje členům UNIFY ČR odborné akce a publikace, které jsou 
v souladu s akceptovanými novými poznatky, výzkumy a metodami, souvisejícími s 
oborem fyzioterapie. K tomuto účelu využívá pravidelnou spolupráci s redakcí 
BULLETINU UNIFY ČR, webu a facebooku. 

• participuje na zásadách a principech celoživotního vzdělávání v oboru fyzioterapie 

• připravuje legislativní podklady pro VV UNIFY ČR v rámci studijních programů pro 
pregraduální přípravu fyzioterapeutů, jejich činnosti a kompetence 

• úzce spolupracuje se zástupci vysokých škol, kde jsou připravováni budoucí 
fyzioterapeuti, odbornými společnostmi ČLS JEP, IPVZ a NCONZO, akreditovanými 
pracovišti 

• úzce spolupracuje s KZS při UNIFY ČR 

• vytváří podklady pro VV UNIFY ČR ve smyslu komentářů, doporučení a připomínek 
k aktuální nebo připravované  legislativě  

• identifikace legislativních oblastí, které vnímá jako problémové a event. iniciovat 
změny 

• sledovat legislativu EU, připravované normy WCPT a ER WCPT, posuzovat jejich  
právní  kompatibilitu s ČR, rovněž tak sledovat soulad legislativních norem v ČR 
s mezinárodními pravidly, především v EU a politikou WCPT a ER WCPT  

 



SLOŽENÍ ODBORNÉ RADY 
• Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.   
 Vedoucí Oddělení fyzioterapie -Katedra podpory zdraví, Fakulta 

sportovních studií 
 Odborný asistent - Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská 

fakulta 
 Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 625 00 Brno 
 Vedoucí pro výuku oboru Fyzioterapie – Rehabilitační oddělení  
 Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 325 00 Brno 
      
• Mgr. Lukáš Ryba   
 Katedra rehabilitačních oborů, FZS, ZČU, Plzeň 
      
• PhDr. David Smékal, Ph.D.  
 Katedra fyzioterapie, FTK UP Olomouc 
 
• PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 
 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN 

Motol 
 V Úvalu 84, 150 06, Praha 5 
 
• PhDr. Ludmila Brůhová   
 Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů 
 ZSF, JCU, Nemocnice ČB,  B.Němcové 585/54, 370 01 ČB 
      
• Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. 
 Katedra Fyzioterapie, Lékařská fakulta MU Brno 
     
• Mgr. Jakub Jeníček 
 Vedoucí výuky oboru Fyzioterapie KLR 1. LF UK a VFN v Praze 
 
     

 
• Mgr. Ondřej Němeček 
 LF UK a KLR FN Hradec Králové 
 
• Mgr. Jana Kalabusová  
 Ústav Fyzioterapie, SZF UP Olomouc 
 
• Doc.PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 
 Katedra Fyzioterapie FTVS UK, J.Martiho 31, 162 52 Praha 6 
                                               
• PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D. 
 Tajemnice Ústavu rehabilitace LF OU  
  
• Prim. MUDr. Michal Říha, Ph.D. 
 Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva 
 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 
 
• doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D 
 Garant oboru fyzioterapie, 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 108 

00, www.lf3.cuni.cz  
Zástupce přednosty pro výuku, vědu a výzkum, Klinka 
rehabilitačního lékařství, 3. LF UK a FNKV v Praze 

 
• Zástupce nebyl nominován   
 Katedra fyzioterapie, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita 

J.E. Purkyně v Ústí n. Labem 
 

https://maps.google.com/?q=Sportovc%C5%AF+2311%0D+%0D+272+01%C2%A0+Kladno&entry=gmail&source=g
http://www.lf3.cuni.cz/


MARKETING 
• V roce 2017 pokračuje spolupráce s firmou BTL - zdravotnická technika 

a.s., která již třetím rokem zaštítila Sjezd UNIFY ČR jako generální sponzor a 
podpořila činnost Unie fyzioterapeutů finančním darem. 

 

• Firma Bosoboty-Leguano a firma Buď fit se staly podporovateli UNIFY ČR. 

 

• Pojišťovna KOOPERATIVA ve spolupráci s UNIFY ČR nabízí i nadále členům 
výhodné profesní pojištění. 

 

• Společnost Swisslife nabídla spolupráci UNIFY ČR ve finančním poradenství 
a pojištění profesní odpovědnosti pro členy UNIFY ČR. Smlouva, která 
definuje vzájemnou spolupráci je stále v jednání, tuto chvíli před 
podpisem. 

 



• Uspořádali jsme ve spolupráci ing. Pavlem Pechánkem, 
bývalým ředitelem pobočky VZP seminář pro fyzioterapeuty 
„Jak se vyhnout vratkám?“, kde otázky a odpovědi byly „šité 
na míru„  jednotlivým poskytovatelům, a které plynuly z jejich 
skladby pacientů na pracovišti, a dále z jednotlivých problémů 
ve vztahu pojišťovna – poskytovatel – legislativa. 
 

• Nadále využíváme služeb účetní paní Aleny Bansethové, na 
plný úvazek pracuje v kanceláři asistentka Helena Zaoralová, 
trvá spolupráce s právní kanceláří JUDr. Jana Macha. 



ZAHRANIČÍ 
• V průběhu roku 2017 se UNIFY ČR podílela intenzivně 

na zpracovávání materiálů dle zadání těchto 
organizací – WCPT a ER-WCTP, především: 
– ESCO 

– European Professional Card 

– Continuous Professional Development 

– Jednotné evropské profesní curriculum 

– Přímý přístup – direct access 

– Specializace v evropských zemích 

– Clinical guideline 

– Členská základna jednotlivých MO 

 



 

• Průběžně Unie spolupracovala i se 
zahraničními profesními organizacemi a 
odbornými společnostmi fyzioterapeutů. 

 

• UNIFY ČR podala přihlášku k pořádání GM ER 
WCPT v roce 2020 v Praze 



SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI 

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2018. 
  
Zahájení Dohodovacího řízení byl stanoven na 31.1 2017 na Ministerstvu 
zdravotnictví. Za segment fyzioterapie se tohoto jednání zúčastnila 
viceprezidentka Šárka Smejkalová. 
 
Garantem a koordinátorem Dohodovacího řízení  byla Asociace českých a 
moravských nemocnic. Jednání se účastnilo 12 zástupců jednotlivých segmentů 
a 7 zástupců zdravotních pojišťoven. Byla přednesena zpráva  mandátové a 
analytické komise a byl zde upřesněn harmonogram Dohodovacího řízení. 



• Jednání analytické komise 24.3.2017 na VZP v Praze.  

 

• Za náš segment se účastnila viceprezidentka Šárka Smejkalová. 

• Předseda AKDŘ Ing. Mrázek prezentoval vývoj nákladů v jednotlivých 
segmentech systému v.z.p. za roky 2011až 2016 se zaměřením na rok 2016. 
Upozornil na segmenty, kde náklady rostou enormním tempem ( centrová 
léčiva, PZSS).  

• Dalším bodem jednání bylo seznámení účastníků s očekávanými příjmy 
veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 a v roce 2018. Předseda AKDŘ Ing. 
Mrázek okomentoval vývoj příjmů systému v.z.p. od roku 2011 do roku 2016 a 
odhad příjmů na roky 2017a 2018. Vzhledem k nejasnostem dalšího 
ekonomického i mzdového vývoje v ČR a nejasnostem ve vývoji plateb za 
státního pojištěnce připravily zdravotní pojišťovny pro rok 2018 dvě varianty 
odhadu příjmů. Pesimistická varianta odhadu příjmů (bez valorizace platby za 
státního pojištěnce) počítá s nárůstem příjmů v roce 2018 o 7,5 mld. Kč, 
optimistická varianta (navýšení platby za státní pojištěnce v celkové výši 3,5 mld. 
Kč, vyšší nárůst výběru pojistného) počítá s nárůstem 12,7 mld. Kč. 



  

  

 

 

 

    

 

 

                                                                2011      2012      2013     2014      2015       2016 

Náklady  

v mil. Kč                                     2 427      2 533     2 615    2 859      2 841     3 020 

Index (k roku 2011, v %)                       100,0      104,4     107,7    117,8      117,0     124,4 

Index (k předchozímu roku, v %)                       104,4      103,2     109,3      99,4      106,3 

  

 NÁKLADY SYSTÉMU VEŘEJNÝCH ZDRAVOTNÍCH 

PROSTŘEDKŮ NA REHABILITAČNÍ PÉČI 
 

 

 

     

 



 

 

1.kolo Dohodovacího řízení proběhlo 24.5 2017  na VZP v Praze. Na tomto jednáni 
si zástupci VZP, SZP a našeho segmentu ústně předali informace a představy o 
úhradovém mechanismu pro rok 2018 a dohodli se na termínu následujícího 
jednání. Pojišťovny se snažily ve svých návrzích dostát dalších regulací v objemu 
péče. 
 
Jednání se konalo opět v budově VZP. Za segment fyzioterapie se účastnila 
viceprezidentka Šárka Smejkalová a Mgr. Štěpánka Musilová. Jednotliví zástupci  
za VZP, SZV a fyzioterapii v úvodu přednesli své návrhy, VZP ve svém návrhu opět 
regulovali  nárůst objemu naší péče do 101% a SZP do 102%, obojí vždy s vazbou 
na URČ.  UNIFY ČR požadovala vyplácení úhrady objemu provedené péče do 
115% a zrušení vazby na URČ. Po konfrontaci našich vzájemných návrhů,  skončilo 
jednání nedohodou. 
 
Na základě tohoto výsledku jednání, se VV UNIFY rozhodl apelovat na MZ a ještě 
před zahájením jednání MZ ohledně tvorby úhradové vyhlášky, jsme požádali 
zástupce MZ o pracovní schůzku.  



29.6.2017  proběhla schůzka na MZ za účasti zástupkyň VV UNIFY ČR a 
ředitelkou Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Ing. Helenou 
Rögnerovou. Témata schůzky byla – zohlednění nákladného pacienta v 
úhradové vyhlášce, zmírnění regulačních opatření v úhradové vyhlášce, vazba 
úhrady na URČ. Dalšími tématy byla - problematika fyzioterapie ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta, nesmyslnost vazby ambulantní fyzioterapie před 
nástupem pacientů do lázní a dalších bodech. Dostali jsme příslib, že se bude 
MZ našimi předloženými tématy a argumenty zabývat. 
 
8.8.2017 – navazující  schůzka zástupců VV na MZ na předchozí jednání MZ. Po 
intervenci VV UNIFY ČR, zvažuje MZ možnost  zohlednění nákladného pacienta 
v Úhradové vyhlášce, VV pracuje na vytvoření definice nákladného pacienta a 
chystá se předložit výčet diagnóz, které by měly být zohledněny. 



30.10.2017 – vychází úhradová vyhláška. 
Jako vstřícný krok ze strany MZ jsme hodnotili zařazení 
nákladného pacienta do mechanismu úhrad pro r.2018 
a do dalšího období se budeme snažit rozšířit 
spektrum zohledněných diagnóz a zároveň se budeme 
snažit připravit na nastávající DŘ pro rok 2019 další  
body, ve kterých bychom rádi našli kompromis při 
jednáních se ZP či samotným MZ. 



• V roce 2016 nebyla UNIFY ČR požádána 
žádným poskytovatelem zdravotní péče 
v odbornosti 902 o zastupování při jednáních 
se ZP či ve smírčích řízeních. 

 

• Pravidelně jsme se účastnili na jednání 
Analytické komise a zasedání Komise pro 
metodiku. 

 



DOHODOVACÍ JEDNÁNÍ K ÚHRADÁM 
NA ROK 2019 

• Navýšení úhrad o 5% oproti roku 2018, tj. o 7 % proti roku 2017, což se musí  

 promítnout do hodnot bodu i koeficientu ve vzorci úhrad jejich odpovídajícím  

 navýšením. 

• Zrušení vazby na URČ.  

• Možnost navýšení referenčních hodnot u poskytovatelů, u kterých se změnila  

 struktura pacientů, či zvláštní odborná způsobilost.  

• Možnost navýšení referenčních hodnot u poskytovatelů, jejichž pracoviště byla  

 převzata s nízkými referenčními hodnotami.  

• Vyjednání vyšší úhrady u nákladnějších pacientů, než odpovídá průměru z roku 
2017. 

• Rozšířit spektrum diagnóz nákladných pacientů.  



• U výkonů, u nichž došlo od roku 2016 k úpravě úrovně 
odbornosti z K1 na K3 přepočet výše jejich úhrady v 
referenčním období s přiměřeným navýšením PUROo.  

• Bonifikace ve vyšší hodnotě bodu a indexu ve vzorci úhrad v 
případě např. Držení diplomu CŽV UNIFY ČR, bonifikace 
pracovišť s krátkým objednávacím systémem a tím zlepšení 
časové dostupnosti péče.  

• Jednotlivé body byly předloženy ZP v 1. kole DŘ 5.4. 2018 a z 
následné diskuze mezi UNIFY ČR a zdravotními pojišťovnami 
by měl vzejít návrh pro úhrady zdravotních služeb pro 
následující rok. 

 



VÝSTUPY ANALYTICKÉ KOMISE 

• Je zřejmé, že argumenty 
poukazující na 
nekontrolovatelný růst 
nákladovosti segmentu, 
často i s poukazem na 
existenci samostatných 
rehabilitačních 
pracovišť, je naprosto 
lichý. 

 

• Segment fyzioterapie je 
segmentem spolu s 
dopravou nejvíce 
stagnující. 

 



PŘEDPOKLÁDANÉ PARAMETRY ZE 
STRANY ZP a UNIFY ČR 

• Navýšení objemu úhrad pro každý 
segment rovnoměrně o 4%. 

• Navýšení buď v nákladných 
pacientech nebo v celkovém 
objemu. 

• Požadavky UNIFY ČR na rozšíření 
spektra nákladných pacientů 

• Jednání budou pokračovat v 
květnu, kdy předpokládáme 
předložení návrhu znění úhrad na 
rok 2019 ze strany ZP 
 

• Onemocnění nervové soustavy :  

– G35 - Roztroušená skleróza  

– G20 - Parkinsonova nemoc  

– G51 – G83 postižení periferních  nervů  

– Poruchy nervových kořenů a pletení  

– Hemiplegie, paraplegie, tetraplegie, 

paralytické  syndromy  

– Opožděný psychomotorický vývoj: 

• P07-14 nízká porodní hmotnost, poranění 

a krvácení za porodu, poranění CNS  

• P94 poruchy sval. tonu novorozence 

• Úrazy a stavy po operacích: 

– Možnost zažádat ZP o zařazení do 

nákladného pacienta individuálně dle 

stavu a povahy poranění a nutnosti 

terapie 



DOHODOVACÍ JEDNÁNÍ K RÁMCOVÝM 
SMLOUVÁM 

• V roce 2017 ještě ministr Ludvík vyvolal 
dohodovací jednání k rámcovým smlouvám, 
které přes počáteční zmatky v letošním roce 
přece jen proběhne. V souvislosti s tímto, VV 
UNIFY ČR také žádal poskytovatele o plné moci 
k zastupování.  

• Základním požadavkem UNIFY ČR pro tato 
jednání je možnost uzavření smlouvy na dobu 
neurčitou. 



SPOLUPRÁCE S KRAJSKÝMI ÚŘADY, - 
ODBORY ZDRAVOTNICTVÍ 

• Zástupci UNIFY ČR se v r. 2017 účastnili 
výběrových řízení jako členové  komisí, jednak 
v pozici zástupců profesní organizace, tak jako 
odborníci v oboru fyzioterapie. 

• VŘ probíhala ve všech krajích ČR a bylo celkem 
posouzeno 49 žádostí. Pověření členům komisí 
se udělovalo průběžně podle potřeby 
jednotlivých krajů. 



TVORBA STANDARDŮ  FYZIOTERAPIE 
UNIFY ČR 

 

• V průběhu roku 2017 jsme opakovaně hledali zájemce, kteří by revidovali  

 dva poslední z doposud  zpracovaných stávající standardů fyzioterapie a  

 sice standard Funkční postižení míchy a Fyzioterapie po operaci mammy. 

 Standardu Funkčního postižení míchy se nakonec ujal  Mgr. Zdeněk Guřan 

 ze spinální jednotky FN Ostrava, tento standard je v první fázi revidován a  

 je připravený pro oponenturu. K revizi druhého standardu jsme požádali  

 pracovníky fyzioterapie Masarykova onkologického ústavu. Tato revize není  

 zatím ještě dokončena. 
 
 



 

• Dále práce na  standardu fyzioterapie s problematikou ramenního kloubu  

 začal Mgr. Seweryn Krzywoň z Nemocnice Třinec. Od Mgr. Kateřiny  

 Neumannové, Ph.D., kterou jsme žádali o vypracování  Standardu  

 respirační fyzioterapie, máme zatím  k dispozici doporučený postup, který  

 vypracovala pro  ČPFS. Její příslib  k vypracování standardu doporučeného 

 UNIFY ČR je  příslibem v blízkou dobu. 

 

• V rámci plného zprovoznění webových stránek profesní organizace jsme 

 zkompletovali uveřejnění všech dokončených standardů  a doporučených 

 postupů rehabilitace a fyzioterapie, případně odkazů na ně, které  

 považujeme za velmi přínosné pro naši odbornost. 

 



 
STANDARDY UNIFY ČR 

 • Přehled těchto  11 revidovaných standardů byl opakovaně předložen odborné 
veřejnosti jak v Bulletinu, tak na webu. Opakovaně děkujeme všem kolegyním 
a kolegům ze SZZ i NZZ, kteří se na  revizích podíleli a podílí. 

 FYZIO/1 Cévní mozková příhoda 

 FYZIO/2 Metabolická onemocnění skeletu-osteoporóza  

 FYZIO/3 STP. artroskopicky asistované plastice LCA  

 FYZIO/4 Amputace dolní končetiny  

 FYZIO/5 Totální endoprotéza kolenního kloubu  

 FYZIO/6 Totální endoprotéza kyčelního kloubu  

 FYZIO/7  Pacient s bolestmi dolní části zad  

 FYZIO/8  Fyzioterapie u periferní parézy traumatologické etiologie  

 FYZIO/9  Kriticky nemocný pacient(KN)  

 FYZIO/10 Kardiovaskulární rehabilitace   

 FYZIO/11 Dokumentace fyzioterapeuta 
 



Doporučený postup plicní rehabilitace 
 

Tento doporučený postup je duševním majetkem Sekce  bronchiálních obstrukcí   

 ČPFS/České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti dětské 

 pneumologie/. 

Autor:   Mgr.Kateřina Neumannová, Ph.D. 

   Mgr.Jakub Zatloukal,Ph.D. 

   MUDr.Vladimír Koblížek, Ph.D. 

Recenzent:  Doc.PaedDr.Libuše Smolíková,Ph.D 

 
Guideline Parkinsonovy nemoci 
 

K dispozici je již kompletní česká verze doporučení, včetně části určené pacientům a 

rodinným příslušníkům a zkráceného doporučení pro lékaře. Velký dík patří Mgr. Otovi  

Gálovi a MUDr. Martině Hoskovcové. 
 
 



Doporučený postup u kardiovaskulárních onemocnění 
 

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním 

Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním 
onemocněním 

– Tento doporučený postup ,vytvořený lékaři brněnských nemocnic, lázní 
Poděbrady a Teplic nad Bečvou ,je velmi dobře  následován právě standardem 
fyzioterapie doporučeným UNIFY - ČR - Kardiovaskulární rehabilitace, který 
zpracovaly kolegyně z FN u sv. Anny, Brno. 

 



KLINICKÉ ZÁJMOVÉ SKUPINY (KZS) 

• Bobath Asociace, KZS Terapeutů Vojtovy metody, KZS Akupresura, KZS 
Hipoterapie zůstaly v roce 2017 počtem stabilní.  

 

• Všechny KZS pokračují ve své činnosti pořádáním odborných aktivit 
zaměřených na určitou oblast oboru fyzioterapie a přispívají tak k růstu její 
kvality . 

 

• Informace o jejich činnostech byly pravidelně uveřejńovány v Bulletinu a 
na webu profesní organizace. 

 

• UNIFY ČR  se nebrání vzniku dalších  KZS podle platných pravidel 
uvedených v Manuálu pro vznik  KZS. 

 



REGIONY UNIFY ČR A SPOLUPRÁCE S 
ČLENSKOU ZÁKLADNOU 

• Snažili jsme se uskutečnit regionální schůzky hlavně tam, kde chyběl nebo chybí 
regionální zástupce.  

• Od loňského roku pracuje jako regionální zástupce  pro Středočeský kraj kolegyně 
Markéta Jánská a spolu s ní se uskutečnila v září regionální schůzka v Praze. 

• Po neúspěšné domluvě v červnu 2017 se v Ústeckém kraji sešli členové i nečlenové 
UNIFY ČR v lednu 2018 v Děčíně. 

• Velké poděkování patří kolegyni Lence Schlosingerové, která se ujala organizace a 
jednohlasným zvolením  se stala novým regionálním zástupcem za Ústecký kraj. 

• Obou schůzek  se za UNIFY ČR zúčastnila Šárka Smejkalová.  

• Hlavními  tématy byly hojně diskutované úhrady naší odbornosti, aktuální změny 
v legislativě, předložené návrhy ke změně metodiky k pořizování dokladů a jiné. 
Zazněl i návrh na petiční akci k podpoře zřízení profesní komory fyzioterapeutů a je 
na Sjezdu UNIFY ČR, jak se k tomuto návrhu postaví. 

• Pro výkonný výbor jsou tyto diskuze s kolegy významnou  zpětnou vazbou pro naši 
práci. 

 



• Dne 20.3.2017 zorganizovala profesní organizace UNFY ČR, za významné 
podpory vedení rehabilitační kliniky FN Hradec Králové, setkání 
fyzioterapeutů (členů i nečlenů UNIFY ČR) královehradeckého regionu. 
Setkání proběhlo v prostorách posluchárny Rehabilitační kliniky FN Hradec 
Králové. Za výkonný výbor UNIFY ČR se akce zúčastnil Mgr. Vladan Toufar, 
Šárka Smejkalová a Mgr. Ondřej Němeček. 

• Pod záštitou Moravskoslezského regionu a UNIFY ČR byla tradičně  
uspořádána konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, ve které Unii 
fyzioterapeutů prezentuje kolegyně a členka výkonného výboru, regionální 
zástupce Moravsko-Slezského kraje, Bc. Věra Novotná. 

  
• Apelujeme na regionální zástupce, ale i na vás, fyzioterapeuty, kde máte 

pocit potřeby sejít se společně v regionu, aby jste vyzvali vašeho 
regionálního zástupce  a schůzku uskutečnili. Rádi se za UNIFY ČR 
zúčastníme. 



SPOLUPRÁCE SE SRFM 

• I v roce 2017 a nyní 2018 pokračuje spolupráce se SRFM ČLS 
JEP, úzce komunikujeme jednotlivá připomínková řízení, 
žádosti MZ ČR tak, abychom jako rehabilitační obec 
vystupovali konsensuálně. 

 

• Při SRFM ČLS JEP byla zřízena Komise pro fyzioterapii a 
ergoterapii, jíž předsedá Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., 
členy jsou Mgr. Josef Urban a Mgr. Vladan Toufar, což nám 
umožňuje účinnou komunikaci. 



• Vzájemně komunikujeme úpravy v seznamu 
zdravotních výkonů i oblast Metodiky pro pořizování 
dokladů - Poukaz FT 06, kdy po vzájemné dohodě 
došlo k předložení nového znění do Komise pro 
metodiku, které více reflektuje současné znalosti 
fyzioterapeutů a umožňuje volnější předpis s větší 
zodpovědností fyzioterapeuta, zároveň ponechává 
odesílajícímu lékaři možnost bližší specifikace. Je 
tedy kompromisním návrhem. 



• Bohužel prozatím nedošlo k dohodě, nicméně návrh 
nebyl vetován a bude o něm dále jednáno za účasti 
SAS, UNIFY ČR, SRFM a zástupců zdravotních 
pojišťoven. 

• Dále participujeme na projektu DRG restart. 

• Předběžně domlouváme pracovní skupinu, která by 
řešila uceleně systém léčebně rehabilitační péče v ČR 
s modelací na datech zdravotních pojišťoven. Je opět 
na Sjezdu UNIFY ČR, zda tuto aktivitu doporučí. 



 

PUBLIKAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST 
 

• Od ledna 2017 je plně využíván a aktualizován nový design 
webových stránek a společně s nimi je k dispozici facebookový 
portál.  

• Profesní časopis Bulletin byl v loňském roce 25. ročníkem. 

• Vycházel v průměru 857 výtisků v jednom vydání. 

• Náklady na tisk a distribuci nejsou malé, proto jsme uvažovali 
o elektronickém vydávání Bulletinu. Po konzultaci s firmami, 
které v časopise pravidelně inzerují a po zvážení členů 
výkonného výboru jsme se rozhodli dále vydávat Bulletin v  
tištěné podobě. Zatím se to daří. 

• Veškeré náklady časopisu pokrýt z předplatného, inzerce a 
reklamy. 

 



FINANCOVÁNÍ BULLETINU V ROCE 2017  : 

 

příjmy:   302 568 Kč  reklama, inzerce, kurzy 

                      předplatné 

 

výdaje:   262 456 Kč  distribuce, tisk, grafika 

 

 

 ČISTÝ ZISK BULLETINU č.134 – 139  40 112 Kč 

  

 Porovnání zisku z minulých let:  rok 2014  33 976 Kč 

           rok 2015  59 436 Kč 

                                                                 rok 2016  35 736 Kč 



 
V EDICI UNIFY ČR 

 
• Byly vytvořeny a na webových stránkách dány dispozici ke stažení 

letáky a propagační materiály, které připomínají Světový den 
fyzioterapie.  

 

• Na webových stránkách UNIFY ČR v sekci pro veřejnost jsou k dispozici 
ke stažení edukační letáky s odkazem na webové stránky ZDRAWEB, 
určené především pro laickou veřejnost a edukační projekt „Vzpřímení 
a pokřivení“  McKenzie Institutu, formou animovaného filmu a 
pracovních listů pro děti. 

 

• Hodláme dále pokračovat v kultivaci webových stránek směrem k 
laické i odborné veřejnosti. 
 
 



 

DALŠÍ AKTIVITY 
 

• Mgr. Růžena Hlavičková působí aktivně jako člen Skupiny pro 
koncepční řešení problematiky následné péče při MZ ČR MZ 
ČR a dále ve Fondu dalšího vzdělávání při MPSV, který řeší 
popisy činností a kompetencí jednotlivých profesí.  

• Zdeňka Faltýnková působí aktivně v Komisi pro předepisování 
kompenzačních pomůcek při MZ ČR. 

• Pokračovala spolupráce s Asociací studentů fyzioterapie 
prezident UNIFY ČR se zúčastnil setkání studentů /fyziocafé/ v 
Plzni. 

 



PREZENTACE UNIFY ČR 

• Shodně jako v předchozích letech  se členové 
výkonného výboru UNIFY ČR soustředili na prezentaci 
organizace na vzdělávacích akcích s následnou diskusí 
s odbornou veřejností. Členové výkonného výboru 
aktivně vystupovali na domácích konferencích v celé 
ČR a na řadě akcí menšího charakteru včetně 
spolupráce s masmédii. 



HOSPODAŘENÍ UNIFY ČR 

• Hospodaření UNIFY ČR probíhalo dle rozpočtu, který 
schválil Sjezd UNIFY ČR v únoru 2017, nicméně 
výsledný hospodářská výsledek byl negativně 
ovlivněn výpadky v příjmech za souhlasná stanoviska. 

• Detailní výsledky hospodaření jsou součástí „Zprávy o 
hospodaření“. 



ZÁVĚREM 

Rok 2017 byl rokem zvláštním, pokud jej máme charakterizovat, 
tak z pohledu mého, a pevně věřím, že i ostatních členů VV a RK, 
rokem pilné a svorné práce, rokem, který bychom mohli nazvat 
obdobím počátku oborové a mezioborové komunikace nad 
problémy a tématy, která nás trápí. Rokem, kdy, alespoň z 
pohledu prezidenta UNIFY ČR, vnímáme zvýšený zájem o 
profesní témata, rokem, kdy  nacházíme partnery i v oblastech, 
kde je UNIFY ČR dříve neměla. 



 Byli bychom nesmírně rádi, kdyby se tato aktivita přetavila i ve 

vyšší členskou základnu, která by byla takovou silou, aby 
mohla prosadit změny, které si snad většina z nás přeje. Jsou 
to vyšší kompetence, změna Poukazu FT 06, spravedlivé 
úhrady a s tím jdoucí odpovídající platové ohodnocení, 
stanovení jasných pravidel v systému, který by měl zůstat 
sociálně únosným, ale také takovým, aby se uměl vypořádat 
se záplavou chronických, především vertebrogeních pacientů, 
abychom měli dostatek času na stavy akutní, úrazové, s těžkou 
poruchou funkce, bez zbytečně dlouhých a neefektivních 
objednacích dob. To se pochopitelně nemůže obejít bez 
aktivního a odpovědného přístupu každého z nás. 



Jsme možná trochu na začátku, ale někdy je třeba se vrátit, 
abychom mohli vykročit správným směrem. Je na nás, abychom 
si v dalším období vydiskutovali, jakou odpovědnost v systému 
chceme mít, jaké pravidla postgraduálního a celoživotního 
vzdělávání chceme mít, abychom byli profesí jasně ukotvenou v 
systému zdravotních služeb a ubránili se směšování se s 
činnostmi spadajícími do jiných oblastí, tedy v duchu hesla ševče 
drž se svého kopyta si bránili co fyzioterapeutů jest a 
nezaplevelili fyzioterapii alternativními a neověřenými postupy a 
byli tak čitelní, schopní mezioborové komunikace pro ostatní 
zdravotnické profese a úřady,  a případně alternativní postupy ve 
svých praxích jednoznačně oddělili. 

 



Můžeme být na českou fyzioterapii hrdí, můžeme být hrdí 
na naše dovednosti, schopnosti, vědomosti, vězme, že nikde 
na světě  neexistuje systém bez chyb. I přes nářky 
fyzioterapeutů se domníváme, že sociální statut naší 
profese vůbec není nízký, naopak, odráží především chování 
a postoje každého z nás.  

Můžeme využít existenci spojené Evropy a především 
evropského regionu WCPT a poučit se z fungujícího a 
vyvarovat se věcem, které se ukázaly nefunkčními. 

To vše je úkol  a výzva pro příští výkonný výbor, pro UNIFY 
ČR, pro každého fyzioterapeuta. Je před námi mnoho práce, 
ale rozhodně nemusíme vyhlížet světlo na konci tunelu, 
protože pro naši profesi již slunce svítí, a to ještě nevyšlo 
nad obzor….možná jasněji než si uvědomujeme. 

 
 



• Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům 
výkonného výboru UNIFY ČR, JUDr. Janovi Machovi, 
asistentce Heleně Zaoralové a účetní paní Aleně 
Bansethové za odvedenou práci a obětovaný volný 
čas, všem členům UNIFY ČR, vám účastníkům Sjezdu. 

• Děkuji rovněž všem spolupracovníkům, 
podporovatelům a partnerům naší profesní 
organizace za spolupráci v uplynulém roce. 

• Děkuji za spolupráci také všem členům profesní 
organizace fyzioterapeutů ČR. 



Fyzioterapie zde byla, je a bude i bez profesní 
organizace, ale pouze jako popelka v rukou jiných, jako 
slouha silnějších, s profesní organizací a hrdými 
fyzioterapeuty to bude ona, která bude vládnout a 
hýbat světem.  

 

Budoucnost patří nám…nebojme se jí, chyťme ji pevně 
do rukou a spojme naše ruce, které tolik citu a síly 
zároveň mají… 



„ Už chci – vším unaven – jen smrt a 
věčný klid a nemuset zas a zas 
poznávati, jak je pan Nikdo samý lesk 
a třpyt, jak mošnou žebráckou se za 
velikost platí, jak hrubci šlapou něžná 
srdce v prach, jak na rytířskost čeká 
smečka katí, jak sílu obrů uhlodává 
strach,jak tupost, tupost, tupost 
vrchovatí, jak jazyk umění je sevřen 
v kleštích, jak dobří pro lotry dřou jak 
mourovatí, jak Její Jasnost Pravda 
sklízí leda smích, když blbci na 
trůnech jsou ctění víc než svatí. Byl 
bych už dávno šel, zhnusen a unaven, 
jak tě však, Lásko, mám tomuhle 
nechat v plen?!“   
  
  
  
 / Shakespeare , sonet 66 /    



DĚKUJI ZA POZORNOST 


