o mně

Můj dosavadní život byl vším, jen ne nudnou story. Od svého dětství prožívám bohatý,
někdy dost náročný, avšak v mnoha ohledech zajímavý život. V určitých obdobích jsem
musel překonávat bolestné okamžiky v rodině, stejně jako nelehké údobí v profesní
kariéře. S odstupem musím říci, že jsem za tyto těžkosti, které život přináší, velmi vděčen.
Naučily mne houževnatosti, trpělivosti i přesvědčení, že s hlubokou vírou a s pomocí
blízkých člověk zvládne i ta největší trápení. Tyto nabyté zkušenosti bych rád uplatnil i
v práci politika, jakkoliv je právě tato oblast disciplínou nelehkou.
Se svoji rodinou žiji na Vysočině, v Třešti, právem nazývané městem betlémů. Krásná středoškolská léta
jsem strávil v nedaleké romantické Telči. Po gymnáziu jsem uvažoval o studiu matematiky, ale nakonec jsem
se rozhodl pro dráhu lékaře. Po promoci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem nastoupil na
místo sekundárního lékaře v Nemocnici Milosrdných bratří, později jsem se vrátil zpět na Vysočinu na
Ortopedické oddělení Nemocnice Jihlava. Od roku 2000 pracuji v havlíčkobrodské nemocnici, nejdříve na
pozici sekundárního lékaře Ortopedicko-traumatologického oddělení, později na pozici náměstka ředitele pro
léčebnou péči. V letech 2006-2011 jsem vedl nemocnici jako ředitel. Na podzim 2011 jsem požádal radu
kraje o uvolnění z funkce ředitele, protože jsem se rozhodl znovu více věnovat medicíně. Od ledna 2012
jsem nastoupil zpět na Ortopedicko-traumatologickém oddělení a od února 2012 zároveň vykonávám funkci
primáře Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. V havlíčkobrodské nemocnici mám také
v kompetenci vyřizování stížností a agendu soudních sporů.
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Jsem ženatý, manželka Magdaléna je povoláním zdravotní laborantka, společně vychováváme čtyři děti.
V Poslanecké sněmovně se zaměřuji především na oblast zdravotnictví, ve Výboru pro zdravotnictví pracuji
jako místopředseda. Jako prioritní ve zdravotnické problematice vidím v nejbližší době stabilizaci ﬁnancování
zdravotní péče, narovnání systému úhrad, změny v cenotvorbě léků, změnu ve vzdělávání lékařů i
nelékařských profesí, stanovení základní sítě zdravotnických zařízení atd. Chci přispět svými zkušenostmi
lékaře i manažera ve zdravotnictví, stejně tak i zkušenostmi z komunální a krajské politiky k tomu, aby si
české zdravotnictví nejen udrželo vysoký evropský standard, ale aby se dále rozvíjelo ke spokojenosti všech
občanů ČR. Druhou oblastí, které se ve Sněmovně intenzivně věnuji, je oblast sociální politiky. Jde o velmi
širokou problematiku, která se bezprostředně nějakým způsobem dotýká každého z nás. Zde nás čeká
v nejbližší době celá řada zásadních rozhodnutí, ať už se týkají tolikrát odkládané důchodové reformy,
ﬁnancování sociálních služeb nebo problematiky nezaměstnanosti či sociálního bydlení.
Motto: Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti,
trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to
možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na
zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. /Albert Schweitzer/
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