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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                          
V Praze dne 6. 1. 2017 

 
EUC v roce 2017 

 

Ambulantní péče je v Česku dominantně soukromá. Propojená zdravotnická zařízení 
skupiny EUC tvoří největší ambulantní síť. Ambulantní péči EUC poskytuje na 12 EUC 
Klinikách, ročně v nich ošetří 830 000 pacientů. Prémiovou péči nabízí v 6 zařízeních 
(v Praze a Brně) v rámci EUC Premium. Poradenství a odbornou diagnostiku pro 4 000 
spolupracujících lékařů zabezpečují EUC Laboratoře.  

EUC v roce 2017 plánuje další propojování svých aktivit a upevňování oblastí,  
v nichž je silná:  
 O čtvrt milionu žen pečuje ve svých 9 mamocentrech, která poskytují komplexní 

služby: vyšetření, informační a vzdělávací činnosti, poradnu pro klientky. 
 Péči pro zaměstnance chce i nadále dodávat největším zaměstnavatelům v ČR a 

udržet si tak pozici lídra na trhu  
 Díky odborným a ekonomickým synergiím všech svých zařízení bude své služby co 

nejvíce koordinovat a propojovat. Vzhledem k logickému směřování moderní 
medicíny se zaměří především na chronicky nemocné. „EUC je na chronické 
pacienty připravena,“ doplňuje Jan Hůlek, ředitel pro vnější vztahy EUC.  
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Poznámka pro editory 
EUC je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard Kč a rozšiřováním do 
všech krajů ČR patří k největším 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 jsou jejím vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, regulované 
maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU. 
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