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Doktor na přání? V Hodoníně i Kyjově zatím ne 

Hodonínsko – Vybrat si za příplatek lékaře, který pacienta odoperuje, je už legální. Přestože 

některé nemocnice v republice o této možnosti uvažují, v okrese Hodonín a okolí to zatím tak 

nevypadá. 

„Jelikož jsme součástí sítě zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje, očekávám, že kraj 

v této otázce zaujme nějaké jednotné stanovisko. Čekám na něj. Zatím o tomto příplatku ale 

neuvažuji," uvedl ředitel Nemocnice TGM Hodonín Antonín Tesařík. 

Podle něj je v tomto opatření skryto především to, že kdo má dost peněz, zaplatí si zkušeného 

lékaře na banální operaci. Podobnou hrozbu vidí v této možnosti i ředitel kyjovské nemocnice 

Petr Svoboda. 

„Celý život se řídím zásadou, že ten nejlepší lékař na oddělení dělá ty nejsložitější zákroky. 

Aby například primář operoval slepé střevo, s tím nesouhlasím," řekl Svoboda. Jak doplnil, 

v Kyjově zatím žádnou oficiální prosbu v tomto ohledu ani nezaznamenal. 

„Až bude ze strany pacientů o tuto možnost zájem, budeme se jí zabývat," nevyloučil změnu 

do budoucna ředitel nemocnice Kyjov. „Jsou ovšem oddělení, kde je operatérů tak málo, že je 

zbytečné, abychom něco podobného řešili," dodal. 

Jak doplnil Tesařík, v opatření nevidí pro pacienta zásadní přínos. 

Navíc si nemyslí, že je dobré tímto způsobem preferovat bohatší lidi. „Jsem přesvědčený 

o tom, že každý člověk musí mít přístup k té nejkvalitnější péči. Samozřejmě s ohledem na 

jeho diagnózu musí být léčený nejmodernějšími přístupy moderní medicíny a nejlepšími 

odborníky, kteří přispějí k jeho uzdravení nebo zlepšení jeho zdravotního stavu," uvedl 

Tesařík. 

Ředitelé obou nemocnic okresu se shodují v tom, že možnost připlatit si za vybraného 

odborníka je využitelná spíše ve větších městech, a ne na Slovácku. „Například v Praze jsou 

různí diplomaté nebo jiné zahraniční osobnosti. U nich lze o takové možnosti uvažovat," 

zmínil Svoboda. 

Jak se také oba ředitelé shodli, v zavedené novince je navíc stále dost nedořešených věcí. 

Kdo z regionu by o možnost využití příplatku stál, neuspěje ani v sousedních okresech. 

Příplatek za vybraného operatéra neplánuje zavést ani břeclavská nemocnice či ta v Uherském 

Hradišti. Podobné zprávy zatím přicházejí i od ústavů z Brna. 

„Uvažujeme ale o tom, že provedeme mezi pacienty anketu, abychom zjistili, jestli je vůbec 

o tuto službu zájem," nastínila plány Nemocnice Břeclav její mluvčí Radomíra 

Schweitzerová. 



Autoři nové legislativy si od nového opatření slibují, že zmizí tajné podstrkování peněz při 

prosbách o účast konkrétního doktora při operaci. Hrozí ale zase něco jiného. Například 

přesuny v pořadnících. 

„Nesmí se stát, že pacienti, kteří si připlatí, odstrčí ty ve frontě," varoval náměstek ministra 

zdravotnictví Petr Nosek. 
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