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VZP PRO MUŽE
Sportovní aktivity, wellness, 
cestování
Čerpejte slevy na pohybové a volnočasové 
aktivity, které vám nabízí Klub pevného zdraví. 
Vybírejte ve svém regionu sportovní centra 
zařazená do Klubu pevného zdraví a sportujte 
levněji. Seznam firem naleznete v katalogu KPZ, 
který si můžete vyzvednout na nejbližší pobočce 
VZP.

VZP PRO SENIORY 
Volnočasové aktivity,  
zdravotní pomůcky
Čerpejte slevy na pohybové a volnočasové 

aktivity, které vám nabízí Klub pevného zdraví. 
Najděte si relaxační centra ve svém regionu, která 
jsou zařazena do Klubu pevného zdraví,  
a odpočívejte aktivně a levněji. K dispozici pro 
vás jsou také slevy na potravinové doplňky  
a zdravotnické pomůcky. Seznam firem naleznete 
v katalogu KPZ, který si můžete vyzvednout na 
nejbližší pobočce VZP.

VZP PRO KAŽDÉHO
Zdravý život
Pokud vám už bylo patnáct, můžete se zapojit do 
programu Zdravý život. Stačí se jen zaregistrovat 
do Klubu pevného zdraví a sbírat body například 
za absolvování pravidelných preventivních 
prohlídek nebo očkování nehrazeného  
z veřejného zdravotního pojištění, které pak 
můžete směnit za finanční příspěvek na očkování 
nebo pohybové a rehabilitační aktivity. Získejte 
za rok až 1 500 Kč!

Dny zdraví
Navštivte ve svém regionu stánek Dny zdraví 
a nechte se bezplatně vyšetřit. Nabízíme vám 
měření cholesterolu a hladiny cukru v krvi, 
krevního tlaku, pulsu, hladiny triglyceridů  
k případnému stanovení rizika aterosklerózy, 
zjištění váhy (index BMI) a další aktivity 
zdravotně preventivního charakteru. Informujte 
se na nejbližší pobočce, kde se ve vašem okolí 
Dny zdraví konají.

Klub pevného zdraví VZP
Staňte se členy KPZ a získejte slevovou kartu. 
Členové klubu mají mnoho různých bonusů  
a zajímavých slev u smluvních partnerů na nákup 
zboží či služeb. V rámci programu Zdravý život 
mohou získat až 1 500 Kč ročně na pohybové  
a rehabilitační aktivity nebo na očkování 
nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.  
Více na www.vzp.cz/kpz

Elektronická zdravotní knížka

Už máte svou Elektronickou zdravotní knížku 
(EZK), která slouží k předávání zdravotních 
informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři 
navzájem? V některých případech vám může 
zachránit život. Klienti VZP ji mají zdarma. Více na 
www.vzp.cz

AKORD - program kvality péče

Objednejte se ke svému lékaři na přesný čas  
a nečekejte více než 15 minut v čekárně. Pokud 
vám záleží na kvalitní a dostupné péči a vyhovuje 
vám rychlá a snadná komunikace, využívejte 
AKORD. Více na www.vzp.cz/akord

Dárci krve a kostní dřeně

Pro bezpříspěvkové dárce krve a dárce kostní 
dřeně jsme připravili zvýhodněné cestovní 
pojištění -  až 35 dní ročně zdarma na pojištění 
léčebných výloh v zahraničí nebo zvýhodněnou 
sazbu ročního pojištění léčebných výloh  
v zahraničí při  opakovaných výjezdech. Kromě 
toho dárci krve mohou získat v programu Zdravý 
život 2 000 bodů a dárci kostní dřeně dokonce  
3 000 bodů.



O NÁS 

VZP je s více než 6,2 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice, existuje od 

roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR.

Klienti naší pojišťovny se mohou spolehnout na:

   garanci odpovídající zdravotní péče 

   úhradu i těch nejnáročnějších lékařských zákroků 

   nejširší síť smluvních zdravotních zařízení 

   kvalitní péči o pojištěnce prostřednictvím rozsáhlé sítě vlastních poboček. 

VZP je členem:

   EHFCN - Evropské sítě boje proti podvodům a korupci ve zdravotnictví  

(EHFCN = European Healthcare Fraud and Corruption Network) 

   AIM (Mezinárodní asociace vzájemných pojišťoven) 



ÚVODNÍK

Vážené dámy, vážení pánové,

právě jste otevřeli program konference zdravotnického práva, kterou, letos poprvé, pořádá 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky pro všechny zájemce o toto právní odvětví. 

Zdravotnické právo v České republice nemá, jako samostatný obor, příliš dlouhou historii. Teprve 

v posledních letech se mu začala věnovat větší pozornost a jako samostatný obor se etablovalo i na 

právnických fakultách nebo v rámci odborné literatury.

Právě pro relativní „mládí“ zdravotnického práva a rovněž pro jeho rozsáhlost a přesah do mnoha 

tradičních právních odvětví, jako je občanské, obchodní, trestní, správní a další, je však tento obor 

stále ještě dostatečně neprozkoumán. Na mapě zdravotnického práva není obtížné doposud ještě 

najít místa, která by bylo možné označit slovy „hic sunt leones“.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se pořádáním konference snaží zvýšit právní 

vědomí zájemců o tento obor, a to jak lékařů nebo členů managementů zdravotnických zařízení, 

tak i zaměstnanců veřejné správy, advokátů a dalších. Cílem konference ale není jen zdravotnické 

právo samotné. Konference by měla přispět i k příjemnému setkání lidí, kteří jsou svou profesí, 

potřebami, či zájmy jakkoliv spojeni se zdravotnictvím. Měla by pomoci vytvářet atmosféru vzájem-

né spolupráce a přispět k zamyšlení nad dalším směřováním v oblasti poskytování zdravotní péče. 

Věřím, že čas strávený na konferenci pro Vás tedy bude nejen zdrojem cenných informací, ale i 

klidným zakotvením v bouři zdravotnických reforem, která kolem nás probíhá a na jejíž následky 

se musí každý z nás pečlivě připravit. 

Přeji Vám příjemný pobyt v Uherském Hradišti.

MUDr. Tomáš Melichar
ředitel Krajské pobočky VZP ČR pro Zlínský kraj



Program 8. 9. 2011

8.15 – 9.00  Prezence účastníků, coffee break

9.15 Přivítání účastníků

9.30 – 11.00
 Přednáška č. 1 – Svobodná vůle vs. Poskytování zdravotní péče 
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

11.00 – 12.15  Oběd

12.30 – 13.30
 Panelová diskuze - Odpovědnost za poskytování zdravotní péče 
Doc. JUDr. Filip Křepelka, JUDr. Ondřej Dostál Ph.D., LL.M,  
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D., MUDr. Jiří Dostál

13.30 – 13.45 Přestávka

13.45 – 15.15
 Přednáška č. 2 – Odpovědnost zdravotnických zařízení za  
poskytování zdravotní péče se zřetelem na soudní rozhodování 
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

15.15 – 15.45 Přestávka, coffee break

15.45 – 16.45
 Panelová diskuze - Odpovědnost za poskytování zdravotní péče 
Doc. JUDr. Filip Křepelka, JUDr. Ondřej Dostál Ph.D., LL.M,  
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D., MUDr. Jiří Dostál

16.45 – 17.00  Závěrečné slovo prvního dne

20.00
 Společenský večer – degustace vína s cimbálovou hudbou  
a moravskými specialitami

Program 9. 9. 2011

9.00 – 10.30
 Přednáška č. 3 – Právní odpovědnost v soustavě smluvního 
veřejného financování zdravotní péče 
Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D

10.30 – 11.00 Přestávka, coffee break

11.00 – 12.30
 Přednáška č. 4 – Legislativní změny v oblasti zdravotnictví a posky-
tování zdravotní péče 
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D, LL.M

12.30 Závěrečné slovo

PROGRAM



ANOTACE

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Aktuální změny ve zdravotnické legislativě

Přednáška bude zaměřena na odhadované do-

pady významných změn, které přináší aktuální 

reforma zdravotnického práva. Jde zejména  

o Zákon o zdravotnických službách, nový zdra-

votnický kodex nahrazující zákony 20/1966 Sb. 

o péči o zdraví lidu a 160/1992 Sb. o nestátních 

zdravotnických zařízeních, dále se jedná  

o zákony “o záchranné službě” a “o speciálních 

zdravotních službách”. Neméně významné jsou 

změny zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravot-

ním pojištění, zavádějící tzv. “příplatek na nad-

standard” a výrazně zasahují do cen a úhrad 

léků. Tyto novely jsou aktuálně projednávány  

v Parlamentu, s vysokou pravděpodobností bu-

dou schváleny a nejpozději od 1.1.2012 začnou 

platit. Pro lékaře je proto velmi významné 

zavčas se na tyto změny připravit.

Přednáška shrne nejvýznamnější změny, a to 

zejména:

   Nová definice “lege artis” a dopady na právní 

odpovědnost lékařů

   Práva a povinnosti pacienta dle zákona  

o zdravotních službách

   Práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní 

péče

   Práva a povinnosti zdravotníků dle zákona  

o zdravotních službách

   Problematika individuálního léčebného 

postupu pro pacienta – povinnost dodržování 

a důsledky pro pacienta při jeho porušení 

   Pojem vnitřního řádu zdravotnického 

zařízení, jeho tvorba a obsah

   Nová právní úprava informovaného souhlasu

   Pravidla pro jednání s nezpůsobilými pa-

cienty

   Vedení zdravotnické dokumentace  

s přihlédnutím k elektronizaci

   Standardy a nadstandardy, poučení pacienta 

o ceně a úhradě zdravotní péče

   Poskytování příplatkové péče - tvorba ceníků 

nadstandardních služeb a smluv s pacientem, 

nezpůsobilý pacient, nemajetný pacient, 

nevymahatelné pohledávky

   Kontrola kvality a nový systém vyřizování 

stížností pacienta

Součástí přednášky bude též diskuse nad 

nejnovějším vývojem reformních předpisů, 

zejména pozměňovacími návrhy poslanců po-

danými až v průběhu projednávání zákonů  

a jejich dopadem.



ANOTACE

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.  
Masarykova univerzita v Brně – Právnická fakulta

Právní odpovědnosti v soustavě smluvního 

veřejného financování zdravotní péče

(1) České zdravotnictví se veřejně financuje 

na základě smluv mezi veřejnými zdravotními 

pojišťovnami a provozovateli zdravotnických 

zařízení. Patří tak mezi soustavy smluvního 

obstarávání zdravotní péče, odlišující se od 

přímého financování (národní zdravotní 

služba) a proplácení (pokladenské soustavy). 

Rozsah a podoba zdravotní péče je tak do 

značné míry určen uvedenými smlouvami.

(2) Pro českou soustavu je příznačná rozsáhlá 

státní regulace cen zdravotnických zákroků 

a během posledních let rovněž objemu péče. 

Kolektivní vyjednávání nenaplňuje původní 

očekávání. Provádění smluvní politiky desítkou 

veřejných zdravotních pojišťoven s různými 

podíly umožňuje určitou variabilitu podmínek 

financování.

(3) Právní rámec pro smluvní veřejné financov-

ání zdravotní péče je poměrně stručný, řadu 

smluvních opatření neupravuje. Otevírá se 

tak prostor pro prosazování různých opatření, 

která mohou, avšak také nemusí napomáhat 

poskytování dobré zdravotní péče pacientům-

pojištěncům provozovateli zdravotnických 

zařízení.  

(4) Smlouvy mezi veřejnými zdravotními 

pojišťovnami a provozovateli zdravotnických 

zařízení mohou obsahovat ujednání směřující 

ke zvyšování a zachovávání účinnosti  

a bezpečnosti zdravotní péče. Rozrůznění nad 

rámec zákonného a celostátního regulačního 

rámce se týká rovněž způsobu výpočtu úhrad. 

(5) Přes smluvní obstarávání nelze vyloučit 

mimosmluvní hrazení zdravotní péče, mimo 

jiné péče neodkladné a péče, za kterou nese 

odpovědnost třetí osoba (regresy v případě 

újmy na zdraví zejména v případě léčení 

obětí autonehod). Problémy při současném 

výpočtu úhrad ve smluvním systému vznikají 

pro výpočet úhrady za takto poskytovanou 

zdravotní péči. 

(6) Smluvní vztahy vznikají vyjednáváním mezi 

veřejnými zdravotními pojišťovnami  

a provozovateli zdravotnických zařízení, včetně 

výběrových řízení. Opomíjet nelze ani způsoby 

ukončování smluvních vztahů.

(7) Provozovatelé zdravotnických zařízení 

poskytují běžně zdravotní péči na základě 

smluv s více zdravotními pojišťovnami, přičemž 

může nastat nežádoucí střet mezi jejich 

závazky. 

(8) Malá pozornost se doposud věnuje vztahům 

mezi pojištěncem jako oprávněným a jeho 

veřejnou zdravotní pojišťovnou. V jakém roz-

sahu se může pojištěnec domáhat plnění vůči 

pojišťovně, jaké má nástroje pro řešení sporů? 

(9) Podstatnou část veřejných výdajů na zdra-

votnictví představuje obstarávání léčiv  

a zdravotnických prostředků. Na místě je proto 

třeba zmínit jeho právní rámec a možný vývoj. 

(10) Zdravotnictví a jeho veřejné financování 

jsou v Evropské unii kompetencí členských 

států. Evropská unie začala nicméně prosazo-

vat hospodářskou integraci také zde. Opomíjet 

proto nelze opatření otevírající pacientům cestu 

k veřejnému hrazení zdravotní péče vyhledané 

v zahraničí. Svoboda podnikání se týká rovněž 

zdravotnictví, je-li komercializováno a privati-

zováno. Nemalý význam má mezistátní obchod 

zdravotnickým materiálem. Právo Evropské 

unie nicméně dopadá ve stále větší míře rovněž 

na ryze vnitrostátní právní vztahy ve zdravot-

nictví.  

(11) Reformy zdravotnictví a jeho veřejného 

financování začínají změnami právního rámce. 

Užitečné zde může být sledování zahraničních 

právních úprav zejména sousedních států.



ANOTACE

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Svobodná vůle vs. poskytování zdravotní péče

Součástí změn, které se v České republice 

odehrály v posledních dvaceti letech, je  

i významné posílení pacientovy role při posky-

tování zdravotní péče. Pojem „informovaný 

souhlas“ se stal běžnou součástí praxe většiny 

zdravotnických zařízení, ať již lůžkového nebo 

ambulantního typu. Dřívější paternalistický 

postoj zdravotnických zařízení a zdravotnic-

kých pracovníků je tak nahrazován vztahem 

vyváženějším, ve kterém je důraz kladen na 

pacientovo sebeurčení a na maximální možné 

respektování pacientovy vůle.

Je třeba si ale uvědomit, že posun od paternali-

stického postoje k postoji kooperativnímu není 

absolutní. Existují případy, kdy pacientova vůle 

nemusí být, za zákonem stanovených pod-

mínek, respektována. Týká se to zejména tzv. 

nedobrovolného převzetí a držení ve zdravot-

nickém zařízení a dále pak těch případů, kdy 

není a nemusí být respektována pacientova 

svobodná vůle ve vztahu k ochraně pacientova 

soukromí. 

Zatímco případů, kdy může být pacient hospi-

talizován a držen ve zdravotnickém zařízení bez 

svého souhlasu je relativně málo, případů, kdy 

nemusí být respektována ochrana pacientova 

soukromí ve vztahu k informacím o jeho zdra-

votním stavu je relativně hodně a jejich okruh 

se spíše rozšiřuje. 

Přednáška tedy bude zaměřena na právní úpra-

vu tzv. informovaných souhlasů a na případy, 

kdy je možno poskytovat zdravotní péči bez 

pacientova souhlasu a dále na případy, kdy je 

možno nerespektovat pacientovo soukromí ve 

vztahu k informacím o jeho zdravotním stavu. 

Vzhledem k množství výjimek, které v obecně 

závazných právních předpisech existují, budou 

zmíněny pouze případy nejčastěji se vyskytující 

– prolomení mlčenlivosti ve vztahu k soudům, 

orgánům sociálně právní ochrany dětí a orgánů 

činných v trestním řízení. Součástí přednášky 

bude i informace o konkrétních kauzách,  

a to výhradně o těch, které se odehrály v České 

republice. 

Na závěr bude krátce nastíněna problematika 

týkající se rozdílných kulturních přístupů k res-

pektování pacientovy vůle a aktuální evropský 

vývoj v této oblasti.



ANOTACE

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Téma přednášky: Odpovědnost zdravotnických zařízení za poskytování zdravotní péče se 

zřetelem na soudní rozhodování

Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledním vývojem soudních sporů v oblasti posky-

tování zdravotní péče, tedy zejména sporů na náhradu škody na zdraví a ochranu osobnosti. Bude 

tak činěno na jednotlivých příkladech ze soudní praxe, včetně těch mediálně známých. Rozebírány 

případy budou analyzovány nejen z právního hlediska, ale též s ohledem na systémové dopady.

KDE VŠUDE VZP POMÁHÁ

Aktivní budování zdravé společnosti je jedním z cílů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jako největší 

zdravotní pojišťovna zajišťuje VZP úhradu cca 70 % zdravotní péče hrazené z veřejného zdra-

votního pojištění. Nechceme však zůstávat pouze u plnění zákonem stanovených povinností. 

Vědomi si nenahraditelné hodnoty zdraví, považujeme za svou povinnost přispívat k vyšší míře 

společenské zodpovědnosti za zdraví populace. Solidarita s problémy druhých totiž podvědomě 

vede k větší zodpovědnosti k sobě samému.

VZP ČR dlouhodobě podporuje projekty v oblasti:

   vzdělávání a výchovy k zodpovědnému chování ke svému zdraví, 

   oceňování zodpovědného přístupu ke svému zdraví, 

   prevence nemocnosti ve společnosti, 

   budování sociální zodpovědnost a vyrovnávat sociální nerovnosti ve společnosti, 

   občanské solidarity ve společnosti, 

   firemního dobrovolnictví, 

   oceňování hrdinství a statečnosti, 

   výzkumu a rozvoje nejnovějších technologií pro léčbu ve zdravotnictví



PŘEDSTAVENÍ

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

*1979, absolvoval Právnickou fakultu Uni-

verzity Karlovy v Praze, dva roky studoval na 

univerzitě v Salcburku. V rámci Fulbrightova 

stipendia absolvoval roční pobyt na St. Louis 

University v USA, kde získal titul LLM ve spe-

cializaci Health Law. Je držitelem ocenění 

České advokátní komory “Právník roku 2006” 

v kategorii Talent roku, univerzitní Bolzanovy 

ceny za diplomovou práci “Lékař, pacient, 

trestní právo”, a dalších profesních ocenění. 

Pravidelně publikuje v českých i zahraničních 

odborných časopisech. Přednáší zdravot-

nické právo na Univerzitě Karlově a v rámci 

celoživotního vzdělávání v ČR i v zahraničí. 

Působí jako lektor a konzultant v rodinné 

společnosti D&D Health s.r.o., jako analytik pro 

oblast zdravotnické legislativy spolupracuje 

s pražskou advokátní kanceláří Holubová-

advokáti s.r.o.

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. 

Vyučující práva Evropské unie, práva světové 

hospodářské integrace a zdravotnického práva 

na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá 

se dlouhodobě především problematikou 

jazykového režimu v Evropské unii, liberalizace 

služeb v evropském a světovém měřítku  

a evropskou integrací zdravotnictví.

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. 

Intenzivně se věnuje problematice 

zdravotnického práva. Působí jako advokát, 

přednáší na Lékařské fakultě Masarykovy 

univerzitě v Brně, je proděkanem Fakulty 

zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci. Kromě bohaté publikační 

činnosti přednáší na domácích i zahraničních 

konferencích, věnujících se zdravotnickému 

právu. Je členem České lékařské společnosti 

Jana Evangelisty Purkyně, World Association 

for Medical Law a European Association of 

Health Law (člen Executive Board).

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Působí na Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze jako koordinátor Centra zdravotnického 

práva a zároveň jako odborný asistent na 

katedře občanského práva. Zdravotnické právo 

vyučuje externě na 2. a 3. lékařské fakultě UK 

a na Právnické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. Je spoluautorem odborné 

publikace Informovaný souhlas, kterou vydalo 

nakladatelství ASPI WoltersKluwer v roce 2007. 

Oblasti zdravotnictví se věnuje též jako vedoucí 

partner advokátní kanceláře Šustek & Co. se 

sídlem v Praze.

MUDr. Jiří Dostál

Od roku 1993 je primářem interního oddělení 

chomutovské nemocnice, z čehož plynou  

též bohaté zkušenosti se zaváděním 

medicínskoprávních předpisů do praxe, 

personálněprávní problematikou  

a specializačním vzděláváním mladých lékařů, 

problematikou elektronizace zdravotnické 

dokumentace a právní sebeobranou 

zdravotníků. Od roku 1996 je členem Čestné 

rady ČLK, nejvyššího disciplinárního orgánu 

lékařské profesní samosprávy, v rámci čehož 

rozhodoval o množství stížností na právní  

a etická pochybení lékařů. 



Nepodceňujte péči o své zdraví. 
Chodíte na preventivní prohlídky?

VZP vám uhradí:
   1x za dva roky preventivní prohlídku  

     u praktického lékaře
   2x ročně návštěvu u zubního lékaře
   1x ročně prohlídku u ženského 

lékaře

VZP PRO ŽENY   

Wellness  
a péče o tělo
Kosmetika, masáže, slevy na pohybové  
a volnočasové aktivity či na nákupy potravinových 
doplňků  – to vše vám nabízí Klub pevného zdraví 
(KPZ), který rozšiřuje postupně síť svých partnerů. 
Využívejte výhody ve svém regionu. Seznam 
firem naleznete v katalogu KPZ, který si můžete 
vyzvednout na nejbližší pobočce VZP.

Baby klub
Každá maminka, která přihlásí své miminko ke 
zdravotnímu pojištění u VZP, získá mimo jiné 
slevovou kartu Baby klubu.  
Tato nabídka platí pro maminky s dětmi 
narozenými po 1. srpnu 2010. S Baby klubem 
získáte výhody a slevy na více než 7 500 
obchodních místech v ČR a SR. 

Výbavička
Narodilo se vám miminko a je pojištěné u VZP? 
Vyzvedněte si na nejbližší pobočce výbavičku,  
v níž najdete čtyřdílný seriál Sestry v praxi, který 
poskytne novopečeným rodičům užitečné tipy.  
Ve výbavičce najdete také slevové kupony na 
nejrůznější výrobky a služby.

VZP PRO DĚTI 

Mořský koník
VZP již osmnáct let pomáhá dětem trpícím 
alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým 
ekzémem, lupénkou a dalšími zdravotními 
obtížemi prostřednictvím léčebně-ozdravných 
pobytů u moře.  
Více na www.vzp.cz/morsky-konik

Zdravá rodina
Získejte pro své děti příspěvek 500 Kč na pevná 
rovnátka nebo očkování nehrazené z veřejného 
zdravotního pojištění. Platí pro děti do 14 let 
včetně. Více na www.vzp.cz/zdrava-rodina

Příspěvky na bezlepkovou dietu
Trápí vaše děti celiakie? Uvítali byste finanční 
podporu při nákupu potravin bez lepku? V roce 
2011 přispíváme dětem a dospívajícím do 19 let 
včetně na bezlepkovou dietu částkou 3 600 Kč za 
rok. Více na www.vzp.cz/bezlepkova-dieta

Řekni drogám NE!
VZP podporuje osvětovou činnost zaměřenou na 
prevenci v rizikových cílových skupinách, které 
jsou nejvíce ohroženy zneužíváním drog. Klíčovou 
skupinou celoplošné kampaně jsou žáci vyšších 
ročníků základních škol ve věku od 10 do 15 let  
a studenti středních škol, učilišť a gymnázií ve 
věku od 15 do 19 let. Více na  
www.reknidrogamne.cz

Žij zdravě
Nadbytečné kilogramy trápí každého třetího 
člověka, obezita každého pátého. VZP proto 
prostřednictvím preventivních programů usiluje  
o změnu myšlení a chování veřejnosti. Jedním  
z takových programů je projekt Žij zdravě, který je 
zaměřený nejen na děti, ale také dospělé. Více na  
www.zijzdrave.cz

Dětský úsměv
Čištění zubů je návyk, který by si každý měl 
osvojit už v dětství. Když se stane každodenní 
péče o chrup samozřejmostí už v útlém věku, 
ušetří to v dospělosti celou řadu nepříjemností 
včetně vynaložených financí za nákladnější 
ošetření. Podporujeme projekt Dětský úsměv, 
který učí děti starat se o svůj chrup.   
Ve školním roce 2010/2011 se Dětského úsměvu 
zúčastní 62 školek a škol.



více informací
infolinka: 844 117 777 (po–pá 8–16 hod)
info@vzp.cz
www.vzp.cz

Reduta Uherské Hradiště, U Reduty 256, Uherské Hradiště

Konference se koná pod záštitou Zlínského kraje a města Uherské Hradiště.

Ubytování:  
hotel Mlýnská, hotel Slunce, hotel Šarovec, hotel Grand, hotel Koníček, hotel Synot


