
 

Chci být  
důvěryhodný  
partner
Od 1. října 2019 dochází ve společnosti 
Siemens Healthcare ke změně ve vedení. 
Novým ředitelem se stává Mgr. Michal Čech, 
dosavadní vedoucí divize Laboratorní  

diagnostika. Jak vnímá současnou  
situaci ve zdravotnictví,  

co představuje  
nastupující digitalizace  
a proč rád běhá  
maratony?

M
ichal Čech pracuje pro 
společnost Siemens 
téměř dvacet let. Po stu-
diích na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
nastoupil v roce 2000 do společnosti 
Dade Behring, kde se začal věnovat 
laboratorní diagnostice. Firma, kde 
pracoval, se stala v roce 2007 součástí 
společnosti Siemens, a tak se i Michal 
Čech stal zaměstnancem korporace.  
 
S jakou vizí přicházíte na pozici 
ředitele společnosti Siemens  
Healthcare? 
Nechci dělat revoluci, ale evoluci. Můj 
předchůdce, Ing. Vratislav Švorčík, od-
vedl na poli in vivo a in vitro diagnos- 
tických přístrojů obdivuhodnou práci  
a já na ni budu rád navazovat. Zároveň 
je to pro mne velká výzva, neboť laťka 
je nasazená opravdu hodně vysoko. 
Budu se snažit tuto kvalitu udržet.  
Fakt, že na pozici ředitele přicházím 
z jiné manažerské funkce v téže spo-
lečnosti, považuji za velkou výhodu. 
Díky tomu, že v Siemensu jsem v divizi 
Laboratorní diagnostiky prošel snad 
všemi pozicemi kromě servisu, znám 
velmi dobře fungování firmy, své 
kolegy i naše produkty a řešení, která 
zákazníkům nabízíme. Věřím, že naši 
zákazníci i mě budou díky tomu vnímat 
jako důvěryhodného partnera.  
 
Na co jste ve svém působení 
v Siemensu nejvíce hrdý?  
Je to ocenění, které náš tým získal za 
výsledky v umístění a prodeji systému 
Atellica Solution v České republice. 
Podařilo se nám za poslední rok a půl 
uvést nový integrovaný analyzátor 
Atellica Solution do České republiky, 
získat první zákazníky a provést úspěšné 
instalace a uvedení do provozu. V rám- 
ci středoevropského regionu jsme  
v počtu instalované báze i počtu zákaz- 
níků předstihli řadu větších zemí.  
Na toto ocenění jsme velmi hrdí a všem 
mým kolegům za něj patří velký dík! 
 
Na co byste se rád při budování 
nových obchodních modelů se 
zákazníky zaměřil? 
Naše společnost má na českém trhu 
vybudovanou velmi dobrou pozici. 

Díky širokému portfoliu diagnostic-
kých metod na poli in vitro a in vivo 
diagnostiky jsme schopni nabídnout 
každému zdravotnickému zařízení 
komplexní dodávku přístrojů i služeb. 
S nástupem digitalizace a nové gene-
race IT technologií navíc přicházejí 
nové možnosti a potřeby, pro které 
má Siemens – jakožto světový techno-
logický lídr – samozřejmě také řešení. 
Českému zdravotnictví nabízíme  
širokou škálu softwarových aplikací, 
které využívají přelomové technologie 
nebo ověřené a robustní systémy pro 
elektronické zdravotnictví eHealth. 
 
Jak je na tom podle Vašeho názoru 
v otázce digitalizace české zdra-
votnictví? 
V porovnání s ostatními státy Evrop-
ské unie jsme pořád na začátku. Je to 
škoda, protože zkušenosti z ostatních 
vyspělých evropských zemí, kde systém 
eHealth již funguje, potvrzují předpo-
kládané zefektivnění a zkvalitnění 
zdravotní péče. 
Věřím ale, že i Česká republika chytí 
vlak, který nám začíná malinko ujíždět. 
My v Siemensu jsme připraveni nabíd-
nout českému zdravotnímu systému 
prověřené a bezpečné služby, které se 
osvědčily v řadě zemí západní Evropy. 
 
A jak si stojí české zdravotnictví 
v porovnání se světem obecně? 
Medicína v České republice je obecně 
na velmi vysoké úrovni – jak v kvalitě 
odborné zdravotní péče, tak přístrojo-
vého vybavení. Vnímáme obtížnou per- 
sonální situaci ve zdravotnických zaří-
zeních, jež se dlouhodobě potýkají 
s nedostatkem lékařů i dalšího odbor-
ného personálu. To se samozřejmě nedá 
vyřešit mávnutím kouzelného proutku.  
Můžeme ale přetíženým pracovištím 
pomoci s rutinními činnostmi, napří-

klad je částečně nebo úplně automa- 
tizovat, aby se personál mohl soustře-
dit na sofistikovanější procedury  
a operace. Vyspělé technologie, které 
společnost Siemens Healthcare nabízí, 
dokážou tímto způsobem významně 
ulehčit práci na odděleních. Samo-
zřejmě také vnímáme tlak na zvyšo- 
vání výkonnosti za současného snižo-
vání nákladů. 
 
Na co se v nové funkci nejvíc těšíte? 
Těším se na naše zákazníky a partnery 
– jak na stávající, kterých si velice 
vážím, tak na ty nové. 
Těším se také na spolupráci s kolegy. 
Mám štěstí, že mám kolem sebe spo- 
lehlivou partu profesionálů, kteří po-
dávají špičkové výkony. Náš tým je 
navíc velmi konsolidovaný a stabilní  
a já si velmi cením loajality svých 
kolegů a kolegyň vůči společnosti. 
Zároveň ale máme prostor přijímat  
i nové pracovníky, protože se nám 
daří a expandujeme na trhu. 
 
Vaše práce je hodně náročná.  
Jak relaxujete a dobíjíte baterky? 
Pomáhá mi rodina a sport – konkrétně 
sjezdové lyžování a běh na dlouhé 
tratě. Mým každoročním vrcholem 
obvykle bývá Pražský maraton. Při 
běhání si čistím hlavu a třídím myš-
lenky. Napadá mě, co je potřeba udě- 
lat, přicházejí nápady, které by mě 
jindy a jinde nenapadly. Je to i kom-
penzace za dlouhé hodiny strávené 
v autě za volantem. Jako obchodní 
zástupce jsem měl v divizi Labora-
torní diagnostiky na starosti nejen 
celou Českou republiku, ale v minu-
losti částečně i Slovensko, takže vzdá- 
lenosti byly často velké. Ale řízení 
auta je pro mě stále také svým  
způsobem relax. I při něm rovněž 
odpočívám a baví mě to. 

„Díky širokému portfoliu diagnostických 
metod jsme schopni nabídnout každému 
zdravotnickému zařízení komplexní  
dodávku přístrojů i služeb.“ 
 
Mgr. Michal Čech, ředitel společnosti Siemens Healthcare


