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PERSONALIA

Zemřel prof. MU Dr. Josef Koutecký, DrSc., 
zakladatel dětské onkologie

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve 
věku 88 let zemřel pan prof. MU Dr. Josef 
Koutecký, DrSc., přednosta Kliniky dět-
ské onkologie Fakultní nemocnice 
Motol, zakladatel dětské onkologie 
a v  letech 1989–1999 předseda Česko-
slovenské a později České onkologické 
společnosti ČLS J.E.P. 

Pan profesor Koutecký se narodil 
v Praze na Karlově 31. srpna 1930. Povo-
láním byl lékař, chirurg. V roce 1964 zalo-
žil ve svých 34 letech v Československu 
dětskou onkologii, a  to v době, kdy na 
onkologická onemocnění umíralo 97 % 
dětí. Dnes přežívá 83 % onkologicky ne-
mocných dětí. 

V letech 1990–1997 a 2000–2006 byl 
děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy a v letech 1983–2003 byl před-
nostou Kliniky dětské onkologie Fakultní 
nemocnice Motol. 

V letech 1989–1999 stál pan profesor 
Koutecký v čele Československé a poz-
ději České onkologické společnosti 
ČLS J.E.P. 

Pan profesor získal řadu ocenění, 
v roce 1996 to byla medaile Za zásluhy 
II. stupně od Václava Havla, v roce 2014 
cena J. E. Purkyně a v roce 2015 se stal 
laureátem ceny Neuron za přínos svě-
tové vědě v oboru medicína. 

Navždy zůstane zapsán v dějinách on-
kologické společnosti, české onkolo-
gie a v srdcích rodičů a dětí, kterým dal 
naději.

Čest jeho památce!



Podpořte činnost 
České onkologické 
společnosti!
„Fond České onkologické společnosti ČLS JEP pro vědu, 
vzdělávání a propagaci“ byl založen výborem ČOS ČLS JEP 
za účelem získávání fi nančních prostředků pro:

Podpora vydávání a distribuce doporučených postupů „Modrá kniha ČOS“, časopisu 
Klinická onkologie a provozu internetových stránek ČOS „www.linkos.cz“.   

Podpora a propagace Národního onkologického programu ČR.

Podpora a propagace vzdělávání a výzkumu v onkologii (včetně akademických
klinických studií) v ČR. 

Fond existuje v podobě samostatného nákladového střediska České onkologické společnosti v rámci účetnictví České lékařské společnosti ČLS JEP, které je 
ČOS ČLS JEP organizační součástí. To zaručuje maximální transparentnost a kontrolu hospodaření fondu a současně nevytváří žádné dodatečné náklady 
na provoz. O použití fi nančních prostředků rozhoduje Výbor ČOS ČLS JEP. 

Finanční prostředky na tento Fond lze poukázat nejlépe cestou darovací smlouvy, přičemž účel použití darovaných 
prostředků může být přesně specifi kován, nad rámec uvedený výše. 

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 500 617 613/0300
Variabilní symbol Fondu ČOS pro vědu, vzdělávání a propagaci: 503002

Děkujeme!
 doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

 předsedkyně ČOS ČLS JEP

 MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

 pokladník ČOS ČLS JEP
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