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Krajský úřad Libereckého kraje 

 

odbor zdravotnictví 
 

 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ  

 

NOČNÍ ZUBNÍ  POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY  

 
Oznamujeme, že ke dni 1. června 2015 je zrušen provoz zubní pohotovostní služby 

v nočních hodinách (so, ne, sv – od 18.00 do 06.00 hodin) v Liberci.  

 

V rámci veřejné zakázky „Rozšíření pohotovostní služby v oboru zubní lékařství 

na území Libereckého kraje“ byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka 

MUDr. Ahmada Abu Bakera, IČ 72067462. Dne 13. 3. 2015 byla mezi Libereckým 

krajem a MUDr. Bakerem uzavřena Smlouva o zajištění pohotovostní služby v oboru 

zubní lékařství na území Libereckého kraje č. OLP/3357/2014. Na základě smlouvy 

MUDr. Baker zajišťoval zubní pohotovostní službu ve dnech soboty, neděle, svátky 

v ordinační době od 18.00 do 06.00 hodin ve své ordinaci na adrese Boleslavova 

1136/4, 460 06 Liberec. 

Za období od 4. 4. do 26. 4. 2015 bylo v zubní ordinaci v době noční pohotovostní 

služby ošetřeno celkem 172 pacientů.  Největší vytíženost zubní pohotovostní služby 

byla v době do půlnoci. Množství pacientů žádajících akutní ošetření značně přesáhlo 

kapacitní stavebně-technické možnosti ordinace a navazujících prostor. Přes veškerou 

vynaloženou snahu se MUDr. Bakerovi nepodařilo zajistit dostatečné personální 

zabezpečení pro výkon pohotovostní služby. Z uvedených důvodů proto 

MUDr. Baker požádal o ukončení smlouvy o zajištění zubní pohotovostní služby.  

 

Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o zajištění rozšíření 

pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 

č. OLP/3357/2014 schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 875/15/RK 

dne 19. 5. 2015. 

 

Současná organizace a zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství 

v Libereckém kraji 

Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin 

 

Pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. – zubní ordinace Jablonecká ul. 15 (budova LDN) 

Telefon: 485 102 379 

 

Pro okresy Semily a Česká Lípa 

Zubní pohotovostní službu zajišťují poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní 

lékařství dle rozpisu ve svých ordinacích. Rozpisy jsou uveřejňovány na webových 

stránkách krajského úřadu a v ordinacích zubních lékařů. 


