
    Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, PSČ 542 34 

       tel.: 499 886 341 

 
 

Prohlášení 

Vážení spoluobčané! 

Protože jsou mezi obyvatele Malých Svatoňovic, Petrovic, Strážkovic a Odolova šířeny nepřesné a nepodložené 

informace, vydává zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice prohlášení k okolnostem ohledně ukončení činnosti 

ordinace MUDr. Radka Cvrčka. 

 

Konstatování skutečností a řešení situace: 

1. MUDr. Radek Cvrček zřídil ordinaci v obci Velké Svatoňovice, ve které začal od 10. září 2018 ordinovat. 

Současně od tohoto dne, na základě svého vlastního rozhodnutí, ukončil provoz ordinace v Malých 

Svatoňovicích. Lékařská péče praktického lékaře je tedy pro občany Malých Svatoňovic a přidružených obcí 

poskytována na adrese Velké Svatoňovice, č.p. 210 s ordinační dobou: Po 6-13 hod., Út 7-12 hod., St 17-20 

hod., Čt 12-18 hod., Pá 6-12 hod.   

2. V současné době jednáme s novým lékařem o jeho stálé působnosti v naší obci. Nový lékař by mohl začít 

působit v naší obci už po novém roce. 

3. Do doby, než bude zajištěna činnost praktického lékaře v Malých Svatoňovicích, obec zajistí dopravu do 

ordinace ve Velkých Svatoňovicích pro obyvatele důchodového věku, kteří nemají jinou možnost přepravy. 

Konkrétní detaily poskytování této služby budou brzy zveřejněny. Už nyní je však možné se v této věci 

obracet na starostu obce. 

Pozn.: Jakmile bude zahájen provoz nové ordinace praktického lékaře v naší obci, budou občané informováni 

o způsobu přechodu k tomuto novému lékaři. 

 

Okolnosti předcházející vzniku situace 

Obec se snažila v posledních letech s MUDr. Cvrčkem i s ostatními lékaři působícími v Malých Svatoňovicích vycházet 

dobře, a pokud to bylo v našich momentálních možnostech (jak organizačních, tak zejména finančních), plnit jejich 

požadavky na zlepšení prostředí obecních prostor využívaných pro lékařskou péči. Důkazem je množství 

korespondence a dalších dokumentů, které jsou v případě zájmu k nahlédnutí na Obecním úřadě v M. Svatoňovicích.  

Byly provedeny nemalé investice do objektu č.p. 147, kde se ordinace MUDr. Cvrčka nachází. V březnu roku 2016 

jsme provedli rekonstrukci toalet pro pacienty v celkové hodnotě 170 tis. Kč. V září téhož roku byla dokončena 

výměna oken a vstupních dveří, přičemž výdaje na okna v patře lékařů činily 606 tis. Kč. Další investice byla 

uskutečněna v březnu roku 2017, kdy jsme rekonstruovali toalety pro lékaře (personál) v hodnotě 260 tis. Kč. Dále 

byla provedena výmalba chodeb, výměna rohoží a výměna osvětlení. Pravidelná údržba probíhá dle potřeb. 

Dne 2. srpna 2017 obec nabídla MUDr. Cvrčkovi nové prostory uvolněné po odchodu MUDr. Hartmannové s tím, že 

obec zajistí rekonstrukci dle požadavků pana doktora. Dne 5. srpna 2017 MUDr.  Cvrček poděkoval za nabídku a 

vyžádal si rozměry užívaných místností. Vzápětí jsme panu doktorovi předali situační výkres prostor v patře pro 

lékaře v budově č. p. 147. Dohodnuto bylo, že se na to pan doktor podívá a navrhne potřebné úpravy tak, aby pro něj 

a pacienty byly vyhovující. Po dvou měsících nám byl výkres navrácen s tím, že pan doktor o tento prostor nemá 

zájem a že: „si to máme udělat, jak chceme“. 

Na základě neoficiálních informací o tom, že chce MUDr. Cvrček odejít z Malých Svatoňovic, byl pan doktor dne 

12. dubna 2018 pozván na jednání rady obce, na kterém mj. oznámil, že neodchází a že vyčká na nové zastupitelstvo. 



 

Dne 26. července 2018 obdrželo zastupitelstvo obce dopis, ve kterém bylo uvedeno: 

„ …. Po schválení rekonstruované ordinace na adrese 210 Velké Svatoňovice k provozu všeobecného praktického 

lékaře, ohlašuji změnu sídla provozovny Všeobecného praktického lékaře pro dospělé pro spádovou oblast Malé 

Svatoňovice a okolí do prostor ve Velkých Svatoňovicích, plánovanou na 01.09.2018. Otázka na Vás zastupitele Vaší 

obce je, zda ve stávajících prostorech v Malých Svatoňovicích, nám. Karla Čapka 147, 542 34 (nebo jiné prostory?) 

požadujete poskytování zdravotních služeb a v jakém rozsahu. Pokud ano, sdělte mi požadavky a následně můžeme 

domlouvat způsob kompenzace za nově vzniklé náklady k poskytování zdravotních služeb ve Vaší obci. Rád bych, aby 

věc byla domluvena co nejdříve. Nerad bych měnil ordinační hodiny několikrát po sobě, změny pracovní doby jsou 

vnímány dosti citlivě ze stran obyvatel, tedy pacientů. Jako vždy upřednostňuji písemnou formu komunikace po 

předchozích zkušenostech“. 

 
Zastupitelstvo odpovědělo MUDr. Cvrčkovi dopisem podepsaným starostou obce ze dne 1. srpna 2018: 

„… reaguji na Vámi zaslané ohlášení změny adresy provozovny, které tímto bereme na vědomí. Požadujeme po Vás 

poskytování zdravotních služeb pro naše občany v celém rozsahu, jak tomu bylo doposud, a to ve stávajících 

prostorách domu č.p. 147 na nám. K. Čapka. Jelikož neznáme ordinační hodiny v ostatních Vašich provozovnách 

(ordinacích), rádi bychom navrhli následující ordinační dobu: Po 6:00 - 12:00,  Út 17:00 - 20:00, St 6:00 - 12:00, Čt 

17:00 - 20:00, Pá 6:00 - 12:00. 

Toto bychom s Vámi rádi osobně projednali za přítomnosti zastupitelů obce. Prosím o navržení termínu případné 
schůzky, která může být jakýkoliv pracovní den po 17té hodině (mimo dny 7. – 13. 8. 2018). Prosím Vás o 
specifikování možných kompenzací“. 
 
MUDr. Cvrček následně reagoval dopisem ze dne 8. srpna 2018, v němž m.j. sdělil: 
„… Tedy v souhrnu jsem ochoten zanechat stávající ordinaci ve stávajících prostorech, pokud si zajistíte vytápění 
čekárny, úklid společných prostor, zajistíte si všechny údržbové práce ve stávajících prostorech, budete akceptovat 
ordinační dobu celkem 15hod týdně (konkrétní podobu dohodneme) a budete akceptovat finanční příspěvek 30 000kč 
měsíčně. 
Pokud je to pro Vás přijatelné pak můžeme domluvit podrobnosti. Osobní návštěva není nutná, nevzpomínám si, že by 
vedla někdy k dohodě“. 
 
Zastupitelstvo obce odpovědělo panu doktorovi dopisem ze dne 27. srpna 2018. Podmínky MUDr. Cvrčka byly 
v zásadě akceptovány, vyjma poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 tis. Kč měsíčně, pro jehož vyplácení nebyla 
shledána opora v právních předpisech upravujících hospodaření obce. Dále zastupitelstvo trvalo na zachování 
dosavadní kvóty ordinačních hodin s tím, že pokud tyto hodiny MUDr. Cvrček není pro občany Malých Svatoňovic 
schopen poskytnout, bude obec muset hledat dalšího lékaře, který snížený počet ordinačních hodin doplní. Obec 
také nabídla panu doktorovi možnost finanční pomoci s nákupem vybavení ordinace či potřebných přístrojů a 
zařízení. 
 
Dne 28. srpna 2018 byla obci doručena od MUDr. Cvrčka (bez dalšího vysvětlení či komentáře) výpověď smlouvy 
užívání nebytových prostor a výpověď smlouvy o úklidu společných prostor. Následně obec dne 2. září 2018 obdržela 
od MUDr. Cvrčka oznámení o změně adresy provozovny ordinace praktického lékaře pro oblast Malé Svatoňovice a 
okolí a o ordinačních hodinách. 
 
 
Na 24. září 2018 je svoláno veřejné zasedání zastupitelstva obce, jehož hlavním bodem bude zajištění zdravotní 

péče praktickým lékařem s ordinací v Malých Svatoňovicích. 

 

 

 

                  Vladimír Provazník, v.r. 

             starosta obce 


