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Brno - V Brně vznikla nová nemocnice, která se zaměřuje na bohatou klientelu. 

SurGal Clinic nabízí péči v kategorii Grand Class, kde si mohou pacienti připlatit za pokoje s 
komfortem pětihvězdičkového hotelu a za osobního asistenta. 

Před měsícem ji slavnostně otevřel prezident Václav Klaus a zdravotní pojišťovny včetně 
největší VZP přislíbily na financování péče pro bohaté klienty stovky milionů, přestože jinak 
šetří a nutí nemocnice snižovat v příštím roce počet lůžek. 

Bez důvodu 

Nemocnice u parku Lužánky nabízí veškeré chirurgické služby, včetně operací cév, plastik, 
ortopedie a traumatologie. Bude mít vlastní laboratoře, magnetickou rezonanci a CT. 

Pacientům nabízí 70 nadstandardních jednolůžkových pokojů, v dalších pětadvaceti pokojích 
je umístěno 130 lůžek. Dvanáct lůžek nabídne jednotka intenzivní péče a dvacet oddělení 
dlouhodobé intenzivní péče. 

Brno má po Praze nejvíc nemocnic, VZP přesto nezdůvodnila potřebnost nové kapacity. 

„Vybudované kapacity nejsou nové, SurGal Clinic vznikla restrukturalizací nemocnice Delta, 
která byla naším dlouholetým smluvním partnerem," vysvětluje pouze mluvčí pojišťovny 
Vladimír Rod. 

Nemocnici Delta loni pojišťovna vyplatila 51 milionů, Rod však neuvedl, kolik VZP platí 
letos a jak se platby změní v příštím roce, když bude celá nemocnice po rekonstrukci a 
výstavbě nových pavilonů. „Pro letošní rok platí pro SurGal Clinic jako pro všechny ostatní 
nemocnice úhradová vyhláška, která definuje způsob a objem úhrady," odmítl konkrétní 
odpověď. 

Připustil pouze, že se platby v příštím roce o něco zvýší, protože SurGal převezme menší 
nemocnici BMI Chirurgie. Té pojišťovna ročně platila 7 milionů. 

Šedesát milionů nebo půl miliardy 

V rozporu s oficiálními stránkami nemocnice tvrdí, že pojišťovna zaplatí pouze 76 lůžek. 

„Šedesát milionů by na provoz nemocnice s takovým vybavením nestačilo," upozorňuje 
ředitel Asociace českých a moravských nemocnic Stanislav Fiala. 

Odhaduje, že provoz SurGal Clinic s 230 lůžky, velkými diagnostickými přístroji, 
laboratořemi a šesti operačními sály bude stejně drahý jako ve velké okresní nemocnici. Tyto 
ústavy inkasují od pojišťoven ročně 300-600 milionů, od samotné VZP 200-400 milionů. 



Fialův odhad bude blíže realitě roku 2012, než Rodovy údaje z loňska. Svědčí o tom fakt, že 
například za dvousměnný provoz magnetické rezonance může nemocnice ročně účtovat 
pojišťovnám 40 milionů. 

Střet zájmů náměstka Gála 

Pojišťovny přitom uzavřely smlouvu s nemocnicí, která má anonymního vlastníka. 

V obchodním rejstříku je za majitele SurGal Clinic označena Fio Banka, která se ovšem 
nehlásí k tomu, že ji provozuje. Do letošního března klinika patřila společnosti Guantos, která 
má akcie na doručitele a kterou před čtyřmi lety zakládal právník Milan Vašíček z kyperské 
firmy V.F.H. Company Services Ltd. 

V obchodním rejstříku už nestojí, jestli se Kypřané ke Guantosu hlásí dodnes. 

Malou nemocnici BMI Chirurgie, kterou SurGal Clinic v příštím roce pohltí, vlastní tři 
brněnští lékaři. Jedním z nich je Petr Gál, který poslední dva roky řídil představenstvo 
společnosti Guantos. 

Vyhlášený brněnský chirurg Gál propůjčil klinice své jméno, i když tak upozornil na vlastní 
střet zájmů. Pracuje totiž jako náměstek Fakultní nemocnice Brno a v této pozici může posílat 
výnosné pacienty do soukromého ústavu, s nímž má velmi úzké vztahy. 

 

V Brně se otevřela soukromá chirurgická nemocnice 
http://www.tribune.cz/clanek/24228-v-brne-se-otevrela-soukroma-chirurgicka-nemocnice 
03.10.2011 Zdroj: ČTK 
 
V Brně se konalo slavnostní otevření nové soukromé nemocnice SurGal. Otevření nemocnice 
se účastnil president České republiky Václav Klaus a desítky politiků, lékařů, zástupců 
vysokých škol, nemocnic i firem. Přijel i šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák, 
hlavní hygienik Michael Vít a za ministerstvo zdravotnictví náměstek Vítězslav Vavroušek. 
 

V Brně se dnes pro pacienty otevřela nová soukromá nemocnice. SurGal Clinic v Drobného 
ulici nahradila dřívější nemocnici Delta, jejíž areál nechal investor zmodernizovat. 
Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, takže podmínky pobytu jsou tam 
stejné jako v jiných zařízeních. 

Pro movitou klientelu připravila luxusní pokoje se službami na úrovni 
pětihvězdičkového hotelu, řekla dnes novinářům ředitelka Jitka Kellnerová. Den pobytu 
na tomto pokoji stojí 3000 korun, na 900 korun denně vyjde "menu exclusive". 

Nemocnice má 90 lůžek, z toho 30 nadstandardních. Disponuje několika operačními sály, 
vlastní laboratoří i jednotkou intenzivní péče. Modernizace areálu vyšla podle Kellnerové 
na miliardu korun. Osobu investora nechtěla Kellnerová odkrýt, podle obchodního 
rejstříku je majitelem společnosti SurGal Clinic Fio banka. 



Klinika se specializuje na chirurgické výkony, miniinvazivní chirurgii, cévní a plastickou 
chirurgii, urologii, ortopedii, sportovní traumatologii a další obory. Soustředit se bude hlavně 
na plánované zákroky. Poskytuje i ambulantní péči. Nemocnice očekává, že za rok bude mít 
kolem 4500 hospitalizovaných a 60.000 ambulantních pacientů. 

Dnešního slavnostního otevření se zúčastnil prezident Václav Klaus a desítky politiků, lékařů, 
zástupců vysokých škol, nemocnic i firem. Přijel i šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel 
Horák, hlavní hygienik Michael Vít a za ministerstvo zdravotnictví náměstek Vítězslav 
Vavroušek. 

Název SurGal Clinic odkazuje podle Kellnerové na anglické slovo pro chirurgii surgery 
a jméno předsedy správní rady Petra Gála. Gál je osobností brněnské dětské nemocnice - 
působí jako přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice 
Brno. 

 ČTK 

 
http://www.surgalclinic.cz 
 
SurGal GRAND CLASS 

Připravili jsme pro Vás unikátní systém nadstandardních služeb technického charakteru pod 
hlavičkou SURGAL GRAND CLASS (SGC). Tyto nadstandardní služby doplňují základní 
zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a jsou hrazeny klientem. 

Naším cílem je Vám nabídnout systém, který výrazně zvýší Váš komfort a ušetří Váš 
drahocenný čas. Nabízíme Vám exkluzivitu, kterou si zasloužíte. Špičková kvalita 
medicínských služeb na základě nejnovějších poznatků vědy je samozřejmostí. 

"Vaše zdraví – Vaše volba" 

SGC systém - hotelové služby - ubytování 

V rámci SGC systému hotelových služeb jsou Vám k dispozici komfortně vybavené 
jednolůžkové pokoje v kategorii pětihvězdičkového hotelu. Této kategorii odpovídá i 
vybavení pokojů. 

Design a provedení respektuje mimo medicínské a hygienické zásady požadavky na komfort 
při delším pobytu. Na barevných kombinacích se podíleli zahraniční odborníci s cílem 
uplatnit vliv barev na lidskou psychiku v nemocničním prostředí. 

Zvolte si sami pokoj dle atmosféry, která je Vám příjemná. Máte možnost volby mezi 
historickým či moderním stylem ubytování. Pokoje s historickým (klasickým) interiérem Vám 
navíc nabízíme ve dvou typech - Classic I (plocha nad 20 m2) a Classic II (plocha do 20 m2). 

Zvolte si denní tisk, který Vám bude připraven ráno k Vaší snídani. 



Všechny pokoje jsou vybaveny jedinečným systémem Skype TV, který Vám zajistí neustálý 
kontakt s Vašimi blízkými. 

Na Vaše přání Vám umožníme ubytování a stravování Vašeho doprovodu ve stejném 
nebo samostatném pokoji. 

Pokoj s klasickým interiérem 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



Pokoj s moderním interiérem 
 

 

 

 

 

 

 

 
SGC systém - gastronomie 

Nabízíme Vám možnost objednat si exkluzivní gastronomický servis. Klient, který nemá 
ordinovanou dietní stravu, má možnost si vybrat z denní nabídky specialit kuchyně. 
Každodenní menu obsahuje taktéž vegetariánské pokrmy. Na zvláštní přání je možné zajistit 
racionální či jiné menu. 

Jsme rovněž připraveni zajistit jiné požadavky klienta (sushi apod.) ve spolupráci se 
špičkovými brněnskými restauracemi. 



V každém pokoji je připraven a pravidelně doplňován minibar. Připraven je rovněž kvalitní 
kávový a čajový servis. 

 

Menu „exclusive“ – strava je podávaná 5× denně výběrem ze tří menu. Gastronomický servis 
pro Vás připravujeme ve spolupráci s Hotelem International, členem sítě Best western 
premier. 

Ukázka menu (  PDF soubor, 192 kB) 

SGC systém – ceník služeb platný od 1. 11. 2011 
 

 
 
SGC systém - doprovodné služby 

V rámci hospitalizace máte právo využít exkluzivních služeb, které Vám pomůžou si 
zpříjemnit a zkrátit hospitalizaci či usnadnit návrat zpět domů: 

 doprava na kliniku a zpět (Range Rover, Audi A 8, Mercedes Benz S) 
 čištění a praní oděvů 
 kosmetické a kadeřnické služby 
 bohoslužby 
 další dle přání klienta 



 
 
 
 
 

V ý p i s  
z obchodního rejstříku, vedeného  

Krajským soudem v Brně 
oddíl C, vložka 6687 

Údaje platné ke dni 02.01.2012, 6:00 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=184697&sysinf.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@typ=transfo
rmace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=13a95cd7194ef7287fa8ee14f3c9b085&sysinf.s
pis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=6687&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnos

t=02.01.2012 
 

Datum zápisu:  16.července 1992

Obchodní firma:  SurGal Clinic s.r.o.

Sídlo:  Brno, Drobného 38-40

Identifikační číslo:  469 65 033

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
 

Společníci: 

Fio banka, a.s. 
Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 
Identifikační číslo: 618 58 374 
Vklad: 10 000 000,- Kč 
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 100 %  

Základní kapitál:  10 000 000,- Kč
 



 

 

 
 
 
 

SNÍDANĚ 
2 x káva nebo čaj 

Ovocný džus nebo Bonaqua nebo mléko 
Máslo, džem, med, jogurt, müsli a dále: 

č. 1: 
Pečivo 

100 g Pražské šunky nebo tvrdého sýru 
100 g Zeleninová obloha 

Sladké 
č. 2: 

Pečivo 
100 g Párek s hořčicí nebo vejce 2ks 

100 g Zeleninová obloha 
Sladké 

 
 

SVAČINA 
Ovoce 

 
 

OBĚD 
Polévky 

Hovězí vývar s masem a nudlemi 
Vývar kuřecí s masem a nudlemi 

Cibulačka s uzeným masem 
Zeleninová 
Gulášová 

 
Teplá jídla – česká kuchyně 

Do zlatova pečená kachna s červeným vinným zelím a variací knedlíku 
Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým terčem a houskové knedlíky 
Moravský vepřový vrabec, kysané zelí a bramborové knedlíky s cibulkou 

Vídeňský kližkový guláš s žemlovými knedlíky 
Španělský ptáček s dušenou rýží 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Teplá jídla – na objednávku 
Pečený pstruh po mlynářsku s bylinkovým máslem a petrželkové brambůrky 

Přírodní kuřecí prsíčka s míchanou anglickou zeleninou a dušená rýže 
Smažená vepřová panenka a bramborový salát s majonézou 

Hovězí líčka na červeném víně a šťouchané brambory 
Přírodní vepřová panenka a selské brambory 

 
Teplá jídla - těstoviny 

Lasagne s kuřecím masem a tomatovou omáčkou 
Fusilli s tomatovou omáčkou a parmasánem 

Zeleninové tagliatelle s parmesánem 
Zeleninové rizoto s parmasánem 

Špagety aglio-olio 

 

SVAČINA 
Káva nebo čaj 

Moučník 

 

VEČEŘE 
Saláty 

Capresse 350g 
Caesar 250g 
Nicoise 250g 

 
Studené talíře 

Uzený losos s máslem a tousty 100g 
Selské sýry vč. condimentů 150g 

Italské uzeniny 150g 
Talíř Morava 150g 
Talíř Daway 260g 

 
Teplá večeře 

Anglická zelenina a vařené brambory 
Smažený sýr, tatarská omáčka a petrželkové brambory 

Filety z lososa s bylinkovou omáčkou a petrželkové brambory 
Králičí stehno na slanině a dušená rýže 

Krůtí steak s anglickou zeleninou a dušená rýže 


