
Vážení občané Svratky, Herálce a okolí,  

dovolte mi, abych reagoval na poslední sdělení MUDr. Martina Hataly, který se prezentuje jako nový 

lékař v našem regionu a také sdělení nového starosty Herálce pana Gregora. Cítím potřebu uvést 

několik věcí na pravou míru a zabránit tak dezinformacím, které poškozují kladný záměr jak paní 

doktorky Jílkové, tak i můj.  

Začátkem prosince mi paní doktorka Jílková oznámila úmysl ukončit svoji dlouholetou lékařskou praxi 
ve Svratce a Herálci.  Proč a kdy ukončí lékař svoji praxi je čistě jeho soukromá věc a nikdo jiný nemá 
právo se tím zabývat. 
Sdělila mi, že nemá za sebe nástupce a požádala mě, zda bych se o její pacienty nepostaral a nezajistil 
tak kontinuitu lékařské péče.  
 
 Z její informace o ukončení praxe jsem moc radosti neměl, neboť po celou dobu jsme se navzájem 
zastupovali a i jinak dobře spolupracovali.   
Bylo jasné, že mně přibude pacientů a tedy i práce, včetně návštěvních služeb a nebudu se mít na 
koho ve Svratce obrátit se zástupem při dovolených, nemoci a tak pod. 
 
Na druhou stranu jsem ale chtěl vyjít vstříc lidem, kterým by přeregistrace nevadila, a kteří by pak 
nemuseli jezdit za svým praktickým lékařem třeba do Hlinska, Sněžného, Krouny, Žďáru n/S,  
 či Nového Města na Moravě.  
Lidé budou potřebovat ošetření s akutním zdravotním problémem, napsání receptu na léky, 
vystavení různých potvrzení a celou řadu dalších věcí, které jsou v kompetenci praktického lékaře.  
 
  Z výše uvedených důvodů jsem její žádosti vyhověl a podle platného zákona jsme spolu se 
zdravotními pojišťovnami uzavřeli dohodu o hromadné přeregistraci pacientů.  
 
Ukončením praxe doktorky Jílkové v Herálci však došlo k tomu, že mnoho pacientů ztratilo 
praktického lékaře v místě svého bydliště. 
 Pan starosta z Herálce za mnou přišel s prosbou, abych do Herálce dojížděl a vykonával tam 
zdravotní péči. Tuto prosbu jsem z jeho pohledu chápal, ale takové řešení by nebylo pro mě ani pro 
pacienty to nejlepší. Pro zajištění zdravotní péče by bylo nutno mít veškeré zařízení a vybavení 
ordinace duplicitně, nebyla by dostupná zdravotní dokumentace mimo ordinační dobu v Herálci či 
naopak ve Svratce, omezení by také představovala společná ordinace s MUDr. Lamplotovou . 
Čas strávený přejížděním, dojížděním či přesunováním dokumentace by pak byl také na úkor závodní 
péče, které mám poměrně dost. 
 Každý praktický lékař má ve svém registru mnoho pacientů, kteří za ním musí dojíždět z mnohdy i 
větších vzdáleností než je vzdálenost z Herálce do Svratky. V opačném případě by musel být prakticky 
v každé vesnici ordinující lékař.  
 
Z výše uvedených důvodů a možných dalších, jsem preferoval převedení pacientů do ordinace ve 
Svratce a avizoval jsem to i paní doktorce Jílkové při našem prvním setkání. 
 
 Pan starosta z Herálce začal shánět nového lékaře. Koncem prosince se ozval a sdělil mi, že sehnal 
pana doktora Hatalu. Pan doktor Hatala ale neměl v době uchazečství o obvod paní doktorky vyřízené 
náležitosti k provozování zdravotního zařízení v dané oblasti. Započal tedy mašinerii vyřizování 
s množstvím razítek, povolení….Tento proces nelze stihnout za jeden měsíc, nýbrž trvá podle pravidel 
i měsíců několik. Sám jsem to zažil a vím to i od svých kolegů. 
 Toto muselo být panu doktorovi jasné již z předchozích zkušeností z Hlinska, kde nakonec svůj obvod 
nezaložil. A pokud mu to jasné nebylo, tak se na to mohl informovat. 



Provozovat praxi po MUDr. Jílkové by od února nemohl, i kdyby měl s paní doktorkou uzavřenou 
smlouvu o převodu zdravotního zařízení, protože musí být vyhlášeno výběrové řízení, které musí být 
umístěno na oficiálních stránkách krajského úřadu v Jihlavě cca 1 měsíc a smlouva proces neurychlí. 
  
Toto je reálná věc, kterou asi pan starosta z Herálce nevěděl a svým sdělením na webových stránkách 
Herálce dezinformoval velkou většinu občanů.   
Oprávnění k výkonu praxe v Kraji Vysočina na poskytování zdravotní péče, kterou dle sdělení pana 
starosty pan doktor Hatala měl k 15. 1. 2019, k provozu zdravotního zařízení bohužel nestačí.  
 
Shrňme tedy realitu, která by nastala v případě, pokud bych nabídku od  MUDr.Jílkové odmítl.    
Paní doktorka oznámila ukončení praxe k 31. 1. 2019, tudíž od 1. 2. 2019 by pacienti od MUDr. Jílkové 
neměli praktického lékaře. Karty by zůstali majetkem pojišťoven a ty by si je odvezly do příslušných 
archivů. Pokud by tedy např. někdo z pacientů od paní doktorky potřeboval v únoru-dubnu výpis ze 
zdravotní dokumentace k nástupu do zaměstnání či potvrzení řidičského průkazu, tak by asi, bohužel, 
do nového zaměstnání nenastoupil, či by řídit motorové vozidlo nemohl. Bez zdr. dokumentace by 
mu tato potvrzení vydána nebyla. Vyžádání zdravotní dokumentace z archivu pojišťoven by pak bylo 
další administrativní zátěží a vedlo by k prodloužení doby k vyřízení daných požadavků. A to 
nemluvím o ošetření akutních zdravotních potíží pacienta, psaní receptů atd. 
 
 Z těchto důvodů jsme se s paní doktorkou Jílkovou domluvili na hromadné přeregistraci, aby 
pacientům nebyla přerušena kontinuita zdravotní péče. Pokud bude ze strany pojišťoven 
hromadné přeregistraci vyhověno,veškerá  zdravotní dokumentace pacientů bude během února  
přemístěna do mé ordinace  ve Svratce a já budu moci všem potřebám a požadavkům pacientů  bez 
problémů vyhovět.  
 
Ještě bych chtěl reagovat na výrok pana doktora Hataly, že mu : 
 ,,nevyšel záměr poskytovat zdravotní péči už v únoru, a že to překvapivě nebylo vinou úřednic 
z hygienické stanice ve Žďáru, z Krajského úřadu a Všeobecné pojišťovny v Jihlavě, které formulářovou 
mašinérii bleskurychle zkrátily, ale že se o to postaral zákon a nevyzpytatelné chování odstupující paní 
doktorky,“.   
Ano. Byl to zákon a určitá pravidla, která je nutno při těchto věcech dodržovat a respektovat a hlavně 
a to byly okolnosti jeho pozdního načasování celého záměru. 
 
Dále výrok, že za to může 
,,neumožnění  koupě zdravotního zařízení panem doktorem Hatalou"  
 není pravdivý. I kdyby pan doktor koupil zdravotní zařízení po paní doktorce, stejně by musel 
výběrové řízení absolvovat, takže by tím nic nezkrátil a v únoru by ordinovat nezačal. A co mám od 
paní doktorky informace, tak pan doktor jí za převod praxe zaplatit odmítl, ač mu tuto možnost 
předložila.  
 
Zarazil mě i výrok MUDr. Hataly o   ,,prodaných pacientech“ 
Pacienti se podle zákona prodávat nesmějí. Předmětem prodeje je zdravotního zařízení, ke kterému 
patří přístrojové vybavení, nábytek a zejm. zdravotní dokumentace, která za roky práce paní doktorky 
obsahuje spoustu důležitých informací, se kterými pak pokračující lékař disponuje a pracuje. 
 
Závěrem bych chtěl říci, že každý pacient může svobodně měnit lékaře po 3 měsících.  Nikomu ve 
zpětné přeregistraci k panu doktorovi Hatalovi bránit nebudu. Budu rád, když se se mnou o část 
pacientů podělí a v případě mé nepřítomnosti mne zastoupí. Věřím v dobrou spolupráci a přeji mu 
brzké vyřízení nutných náležitostí k provozu lékařské praxe praktického lékaře. 
 
Krásnou zimu s dobrými silnicemi přeje MUDr. Koutný Jiří  
Ve Svratce, dne 21. 1. 2019 



 
 


