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SYNOPSIS 

 

Falešní lékaři na dermatologických klinikách 

Na soukromých dermatologických klinikách v Praze působí falešný plastický chirurg z Chile 

Alberto Leguina Ruzzi. Po několika měsíčním pátrání jsme zjistili, že nemá lékařské vzdělání, 

není v evidenci ministerstva zdravotnictví a není ani členem České lékařské komory, což je 

zákonná povinnost. Takových lékařů je podle našeho zjištění v Česku více a většinou se jedná 

o cizince. Úřady nedokážou zakročit. Klienti jsou naopak většinou Češi a za zákroky platí vysoké 

sumy na ruku, protože kliniky nemají smlouvy s pojišťovnami. Případ po upozornění Českého 

rozhlasu začala na návrh státního zástupce šetřit policie.  

 

Fake doctors at dermatology clinics in Czech 

Alberto Leguina Ruzzi, a fake plastic surgeon from Chile, works at private dermatological clinics 

in Prague. After several months of searching, we found out that he did not have a medical 

education, was not registered with the Ministry of Health and was not a member of the Czech 

Medical Chamber, which is a legal obligation. According to our findings, there are more such 

doctors in the Czech Republic and they are mostly foreigners. The authorities are unable to 

intervene. Clients, on the other hand, are mostly Czechs and pay large sums per hand for the 

procedures, because the clinics do not have contracts with insurance companies. Following a 

informations from Czech Radio, the police began investigating at the suggestion of the public 

prosecutor. 
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Original script 

Chilský občan Alberto Leguina Ruzzi působí v Česku několik let a posledních pět se prezentuje jako 

dermatolog a chirurg estetické medicíny. Uvádí, že vystudoval lékařství na papežské katolické 

univerzitě v Santiagu de Chile. Ta to ale Českému rozhlasu v písemném prohlášení nepotvrdila. 

 

„Pan Albert Leguina Ruzzi medicínu nestudoval. Univerzita mu neudělila titul lékař chirurg, a proto 

nemá v naší zemi kvalifikaci k výkonu povolání jako lékař.“ 

Pětatřicetiletý Ruzzi také tvrdí, že studoval na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Sám však pro 

americká média přiznal, že byl vyloučen kvůli sexuálnímu skandálu se svým nadřízeným. Poté působil 

ve Fyziologickém ústavu Akademie věd, kde pracoval s hlodavci, říká šéf ústavu Petr Ježek. 

 

„Takto, nemůžu vám potvrdit, že je nějaký chirurg nebo že umí jako kožní nemoci léčit. Ale tady 

pracoval a žil s laboratorními zvířaty, takže tyto operační věci samozřejmě s nimi dělal.“ 

Na podzim pracoval Alberto Ruzzi jako plastický chirurg na AB klinik na pražském Chodově. Český 

rozhlas požádal o vysvětlení jeho nadřízenou Věru Šatánkovou. Podle ní je všechno v pořádku. 

„Pan doktor Ruzzi je uznaný ministerstvem zdravotnictví jako lékař.“  

„Dobře.“  

„Takže není pravda to, co říkáte, že nemá diplom, není vzdělaný nebo já nevím, co ještě další.“ 

 

To ale odmítá ministerstvo zdravotnictví. Alberta Ruzziho ani další dva chirurgy z AB klinik jako lékaře 

neeviduje, říká Martina Čovbanová z tiskového odboru. 

„Ministerstvo zdravotnictví uvedená jména prověřilo a eviduje pouze paní Tatianu Shtyrkhunovou, 

která usiluje o složení aprobační zkoušky již několik let, ale zatím neúspěšně. Další dvě uvedená 

jména pánů v evidenci neregistrujeme. Ministerstvo zdravotnictví celou věc prověřuje a v případě 

potřeby bude nutné věc řešit právními kroky.“ 

Po dotazu Českého rozhlasu jméno a fotografie Alberta Ruzziho zmizely z webu AB klinik. Teď se 

falešný chirurg objevil na klinice v Beautyshape v centru Prahy. Kontakt na majitele ale odmítla 

recepční sdělit a samotný Alberto Ruzzi Českému rozhlasu odepsal, že jde o spiknutí proti němu. 

 

„Pomáhám lidem, kteří jsou diskriminováni v českých nemocnicích. Jsem obětí nenávisti vůči 

cizincům a všechno to kryje mafie České lékařské komory.“ 

Poskytovatelům zdravotní péče na území Prahy uděluje licenci, a také je kontroluje, zdravotnický 

odbor pražského magistrátu. Tam informaci Českého rozhlasu začali prověřovat a prý to bude trvat 

několik týdnů. Prezident České lékařské komory Milan Kubek připomíná, že může jít třeba o trestný 

čin neoprávněného podnikání. 

„Pokud prostě někdo pracuje jako lékař a není členem komory, tak každopádně ten zákon porušuje a 

je dokonce možné, že prostě to zdravotnické zařízení třeba nemá anebo nemá v pořádku ani tu 

registraci.“ 
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English script 

 Chilean Alberto Leguina Ruzzi has practised various activities in the Czech Republic for several years. 

In the last five years, he has presented himself as a dermatologist and plastic surgeon. He claims he 

graduated in medicine at the Pontifical Catholic University in Santiago de Chile. In its written 

statement to Czech Radio, the university denies that. 

“Mr Alberto Leguina Ruzzi did not study medicine. The University has not conferred on him any 

medical degree in surgery and he is therefore not qualified to practice medicine in our country.” 

Aged 35, Ruzzi further claims he studied at Columbia University in New York. For the American media 

he admitted, though, that he was terminated due to a sexual scandal involving his supervisor. Later 

he worked in the Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences where he worked with 

rodents, says the Department Head Petr Ježek. 

“Well, I can’t confirm that he is a surgeon or that he is able to treat dermatological conditions. Here, 

he worked with laboratory animals so he did surgical operations on them.” 

In autumn, Alberto Ruzzi worked as plastic surgeon at AB Klinik in Chodov, Prague. Czech Radio asked 

for explanations to his boss, Věra Šatánková. According to her, everything is in order. 

“Doctor Ruzzi is recognized by the Ministry of Health as a physician.” 

“All right.” 

“So it’s not true what you’re saying that he doesn’t have a diploma, education or I don’t know what 

else.” 

The Ministry of Health, however, denies this.Neither Alberto Ruzzi, nor other two surgeons from AB 

Klinik are registered as physicians, says Martina Čovbanová from the Press Department. 

“The Ministry of Health checked those names and in its register it only has Ms Tatiana Shtyrkhunova, 

who has been trying to pass the qualifying exam for several years, but so far without succeeding. The 

other two male names are not in the register. The Ministry investigates the issue and, if necessary, it 

will take legal action.” 

Following Czech Radio’s inquiry, the name and photograph of Alberto Ruzzi disappeared from AB 

Klinik’s website. Now the fake surgeon works in Beautyshape clinic in the centre of Prague. The 

receptionist refused to provide contact details of the owner and Alberto Ruzzi himself replied to 

Czech Radio that this is a conspiracy against him. 

“I help people who face discrimination in Czech hospitals. I am a victim of hatred against foreigners 

and it is all backed by the mafia of the Czech Medical Chamber.” 

On the territory of Prague, medical practitioners are licensed and checked by the Prague City 

Council’s Health Department. It started verifying the information brought by Czech Radio, which is to 

take several weeks. President of Czech Medical Chamber Milan Kubek points out it could be a crime 

of unauthorized business activity. 

“If someone practices medicine and is not a member of the Chamber, that person definitely breaches 

law and it is even possible that the healthcare facility does not have the registration or the 

registration is not in order.” 
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Český rozhlas objevil na dalších dermatologických klinikách osoby, které jsou uváděné jako lékaři, 

ovšem ministerstvo zdravotnictví podle tiskového odboru jejich jména neregistruje, a také proto 

chystá blíže neupřesněné právní kroky. Detaily najdete na webu iROZHLAS.cz. Lubomír Smatana, 

Český rozhlas. 
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Checking other dermatological clinics, Czech Radio found more people who are presented as doctors 

but are not registered with the Ministry of Health, which, according to its Press Department, is 

preparing unspecified legal actions. For more information, go to iROZHLAS.cz. Lubomír Smatana for 

Czech Radio. 
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