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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

EUC koupila 51% podíl ve společnosti CGB laboratoř a.s. 
 
PRAHA, 10. srpna 2016 
 
EUC koupila 51 % akcií společnosti CGB laboratoř a.s. a uzavřela akcionářskou dohodu s minoritním 
akcionářem. 

CGB laboratoř byla založena v roce 1994 a poskytuje diagnostickou činnost v oboru patologie, 
cytologie, molekulární patologie, cytogenetiky a molekulární genetiky. Součástí poskytovaných 
služeb je také nekroptický provoz. Laboratoř má nadregionální působnost. Spolupracuje s klinickými 
lékaři a zdravotnickými zařízeními nejen v Moravskoslezském, ale i v  Olomouckém, Zlínském  
a Jihomoravském kraji. CGB  laboratoř a.s. je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle 
normy ČSN EN ISO 15189/2013, je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR k provádění vyšetření 
gynekologické cytologie v rámci screeningu karcinomu děložního čípku, je referenční laboratoří pro 
diagnostiku prediktivních markerů pro cílenou biologickou léčbu. Dále je také držitelem oprávnění 
SÚKL k vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní 
způsobilosti a výběr dárce. CGB laboratoř a.s. je držitelem akreditace pro postgraduální vzdělávání 
v oborech patologie, histologický laborant a pracovník v laboratorních metodách genetiky.  

 „Nákup majoritního podílu v CGB laboratoři je strategický krok pro EUC jak regionálně tak 
dovršením spektra poskytovaných laboratorních služeb“, říká Ing. Václav Vachta, člen 
představenstva skupiny EUC, zodpovědný za tuto transakci a dodává: „Zároveň je pro nás velice 
zajímavá vědecko-výzkumná činnost, která v CGB laboratořích běží ve spolupráci s univerzitními 
pracovišti – Univerzitou Palackého v Olomouci, Ostravskou Univerzitou v Ostravě a VŠB-TU Ostrava.“ 

Pro více informací media@euc.cz 

________________________________________________________________________ 
Poznámka pro editory: 
EUC, dříve Euroclinicum, je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard Kč a rozšiřováním do všech 
regionů patří k nejvýznamnějším nestátním poskytovatelům zejména ambulantní péče v ČR. Je největší poskytovatel 
zdravotní péče zaměstnavatelům, včetně péče Prémiové. Aktivity EUC dělí do 6 sektorů: Kliniky, Nemocnice, Premium, 
Lékárny, Laboratoře a Videolékárna. Od roku 2011 je jejím vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským 
finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU. 
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