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ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo zdravotnictví, jako věcně příslušný správní orgán dle § 112 odst. 1 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.") ve 
věci žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče (dále také jen 
„řízení") dle § 112 a následující zákona č. 372/2011 Sb., podané dne 20. 1. 2020 Krajskou 
nemocnicí T. Bati, a.s., IČ: 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, (dále 
také jen „žadatel"), v souladu s § 68 správního řádu uděluje 

statut 

centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé 

poskytovateli zdravotních služeb 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

IČO: 27661989 

na dobu do 31. 12.2025. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále také jako „ministerstvo") zveřejnilo ve smyslu 
ust. § 112 odst. 1, odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. na svých internetových stránkách a ve 
Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR v částce 11/2019 výzvu k podání žádosti o udělení 
statutu centra vysoce specializované onkologické péče (dále také jako „výzva"). Lhůta 
stanovená výzvou pro podávání žádosti uplynula dne 20. 1. 2020. 

Na základě této výzvy podal žadatel dne 20. 1. 2020 svou žádost a ke své žádosti připojil 
kopii oprávnění k poskytování zdravotních služeb, prohlášení uchazeče o statut centra, že 
splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, v němž má být 
vysoce specializovaná onkologická péče poskytována, a na personální zabezpečení této 
péče v rozsahu uvedeném ve výzvě; údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického 
zařízení, v němž má být vysoce specializovaná onkologická péče poskytována, a o jejím 
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personálním zabezpečení; osobní údaje -jméno a příjmení vedoucího pracovníka KOC pro 
dospělé, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního 
úvazku. 

Ve výzvě ministerstvo stanovilo podmínky dle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., a to podmínky 
personálního zabezpečení vysoce specializované péče, věcného a technického vybavení 
zdravotnického zařízení, a některé další požadavky nezbytné pro naplnění charakteru 
pracoviště jako centra vysoce specializované péče s komplexním přesahem. Ministerstvo 
podle či. 5 výzvy stanovilo požadavky na minimální počet léčených onkologických pacientů 
a provedených zdravotních výkonů ročně, tj. nejméně 1 000 nových onkologických pacientů, 
nejméně 500 nových onkologických pacientů léčených radioterapii, nejméně 50 
terapeutických radiologických onkointervenčních výkonů, nejméně 500 onkochirurgických 
operací ročně (celkový počet z oblasti onkochirurgie, onkourologie, onkogynekologie, 
onkootorinolaryngologie, onkoortopedie, onkoneurochirurgie) a nejméně 10 výkonů vysoce 
dávkované chemoterapie s transplantací kmenových buněk v případě dětského centra. Počty 
bylo nutno uvést za uplynulých 5 let, tj. jednotlivě za každý kalendářní rok. 

Podmínky pro získání statutu KOC pro dospělé musí být splněny ke dni podání výzvy. 

Ministerstvo v souladu s ust. § 112 odst. 4 zákon č. 372/2011 Sb. posoudilo žádost žadatele 
a dospělo k závěru, že žadatel vyhověl podmínkám stanoveným ve výzvě. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 112 
zákona č. 372/2011 Sb. rozklad, a to podáním k Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne oznámení rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví. Lhůta pro podání 
rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení tohoto rozhodnutí. 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Křemenová, odbor zdravotní péče 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc, Ph.D. 
náměstek ministra 
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 126551058-226059-
200213145114, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Klaudia Dvořáková

126551058-226059-200213145114

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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