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Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR 

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011Sb.,  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 

seznam poskytovatelů zdravotních služeb, jimž byl udělen statut centra vysoce 

specializované onkologické péče (dále jen „KOC“), podle § 112 odst. 1 tohoto zákona  

na základě výzvy ministerstva uveřejněné ve Věstníku MZ ČR částka 11/2019.  

 

I. 
 

Centra vysoce specializované onkologické péče 

 

1) Vymezení oboru zdravotní péče  

     

    Centra KOC zajišťují komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onkologickým    

    onemocněním.  

 

2) Seznam KOC 

 

Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Statut KOC 

udělen do: 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, 

IČ: 00064173 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec 

Králové, IČ: 00179906 
31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň, 

IČ: 00669806 
31. 12. 2025 

Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České 

Budějovice, IČ: 26068877 
31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 

IČ: 00098892 
31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Ostrava, tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – 

Poruba, IČ: 00843989 

31. 12. 2025 

Nemocnice Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, 

IČ: 25886207 
31. 12. 2025 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 01 Liberec I – Staré 

Město, IČ: 272 83 933 

31. 12. 2025 

Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

IČ: 25488627, s místem poskytování ZS: V Podhájí 21, 401 13 Ústí nad 

Labem a Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 403 12 Chomutov 

31. 12. 2025 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 01 

Jihlava, IČ: 00090638 
31. 12. 2025 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

IČ: 27661989 
31. 12. 2025 
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Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8, IČ: 00064211 ve

spolupráci se

Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2,

IČ: 00064165 a

Thomayerovou nemocnicí, Vídeňská 800/5, 140 59 Praha 4,

IČ: 00064190

31. 12. 2025

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,150 06  Praha 5 – Motol,

IČ: 00064203 zajištěna smluvní spolupráce s
Ústřední vojenskou nemocnicí, U Vojenské nemocnice 1200, 16200 Praha

6, IČ: 61383082,

Nemocnicí Na Homolce, Roentgenova 2/37,150 30 Praha 5 IČ: 00023884 a

Proton Therapy Center, Budínova 2437/1a, 180 00 Praha 8, IČ: 26466791

31. 12. 2025

Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno,

IČ: 00209805 ve spolupráci s

Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705 a

Fakultní nemocnicí U sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno,

IČ: 00159816

31. 12. 2025

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 53003 Pardubice,

IČ: 27520536, zajištěna smluvní spolupráce s
Radiologickým centrem společnosti Multiscan, s.r.o., Okruhová 1135/44,

155 00, Praha 5, IČ: 26476444

31. 12. 2025

Centra vysoce specializované onkologické péče pro děti Statut KOC

udělen do:

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,150 06  Praha 5 - Motol,

IČ: 00064203

31. 12. 2025

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno,

IČ: 65269705
31. 12. 2025

3) Vymezení území pro poskytování vysoce specializované onkologické péče

V souladu s § 112 odst. 2 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách se pojmem území,

pro které má být vysoce specializovaná onkologická péče poskytována rozumí Česká

republika.

II.

Indikátory kvality

Poskytovatel zdravotních služeb, který získal statut centra vysoce specializované

onkologické péče (dále jen „KOC“), pravidelně sleduje k 31. 12. daného roku níže uvedené

indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra. Indikátory kvality budou

zaslány nejpozději do 30. 10. následujícího roku Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ústavu

zdravotnických informací a statistiky ČR. ÚZIS ČR provede následně nezávislou kontrolu
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úplnosti a správnosti a výsledky kontroly sdělí Ministerstvu zdravotnictví a příslušnému 

poskytovateli. První indikátory kvality budou zaslány ke dni 30. 10. 2021 a to za rok 2020. 

 

Metodiku popisující formát zdrojových dat a statistické hodnocení indikátorů každoročně 

vydává ÚZIS ČR, a zveřejňuje ji na svých internetových stránkách po recenzním řízení 

Výborem České onkologické společnosti ČLS JEP k datu 1.7. daného roku.   

 

Výkonnost KOC, kvalita a výsledky poskytované zdravotní péče budou dále sledovány na 

základě dat dostupných v Národních zdravotnických informačních systémech (zejména 

Národní onkologický registr, Národní registr hospitalizovaných) a na základě 

administrativních dat KOC popisujících péči vykázanou plátcům péče. 

 

KOC vede statistiky níže popsaných indikátorů kvality ve svém informačním systému. 

 

A) Regionálně specifické indikátory – mapování spádové oblasti 

Na regionální úrovni budou hodnoceny indikátory za jednotlivé kalendářní roky (komplexní 

epidemiologické hodnocení, základem je celková populační epidemiologická zátěž regionu). 

Jde o parametry určené k popisu populační zátěže KOC ve spádové oblasti a k popisu 

distribuce onkologické péče ve spádové oblasti KOC. Na základě těchto indikátorů bude 

definována kohorta pacientů, o které KOC pečuje od diagnózy zhoubného nádoru – pouze 

na této kohortě lze srovnatelně hodnotit výsledky léčby, včetně přežití (hodnocení zahrnující 

i pacienty migrující do center v pozdějších fázích léčby by byla zkreslená). Regionální 

statistiky se hodnotí pro všechny diagnózy zhoubných nádorů a v členění dle klinických 

stadií, případně dle dalších rizikových faktorů u vybraných diagnóz (grade, morfologický typ, 

apod.) dle metodiky, kterou ročně vydává a aktualizuje ÚZIS ČR.  

 

1. Incidence léčených z daného regionu. Roční počet nově diagnostikovaných pacientů 

se zhoubným nádorem, s bydlištěm v daném regionu (kraji), zahajujících primární 

protinádorovou léčbu v KOC dle diagnózy a klinického stadia nemoci. 

 

2. Incidence léčených z jiných regionů. Roční počet pacientů s bydlištěm mimo daný 

region (kraj), nově diagnostikovaných se zhoubným nádorem, a zahajujících primární 

protinádorovou léčbu v KOC dle diagnózy, klinického stadia nemoci a dle regionu 

bydliště. 

 
3. Prevalence léčených z daného regionu. Celkový roční počet pacientů s bydlištěm 

v daném regionu (kraji) protinádorově léčených v KOC dle diagnózy a klinického stadia 

nemoci. 

 
4. Prevalence léčených z jiných regionů. Celkový roční počet pacientů s bydlištěm mimo 

daný region (kraj) protinádorově léčených v KOC dle diagnózy, klinického stadia nemoci 

a dle regionu bydliště. 

 
5. Úplnost hlášení do Národního onkologického registru. Kontrolou proti centrálním 

zdrojům dat NZIS hodnocení úplnosti hlášení do NOR ČR za posledních 5 let, se 

zaměřením na primárně léčené pacienty v dané nemocnici.  
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B)  Lokální indikátory činnosti centra 

 

Lokální indikátory činnosti centra budou hodnoceny celkově v dělení dle diagnóz a dále 

u vybraných indikátorů v členění dle klinických stadií, případně dle dalších rizikových faktorů 

u vybraných diagnóz (grade, morfologický typ, apod.) dle metodiky, kterou ročně vydává a 

upřesňuje ÚZIS ČR. Objem konzultací multidisciplinárního týmu (dále jen „MDT“) a objem 

centrové léčby (indikátory 5. a 6.) budou jako prosté počty vykázaných výkonů hodnoceny 

celkově, bez omezení na vybranou kohortu pacientů. Další ukazatele (indikátory 7. – 9.) jsou 

hodnoceny výhradně na kohortě pacientů, kteří zahájili v KOC léčbu od primární diagnózy 

zhoubného nádoru („vlastní pacienti“, nikoli migrující za péčí v následných fázích léčby) a 

pouze pro dostatečně četné diagnózy (typicky s více než 100 unikátními pacienty ročně na 

daném centru).   

 

 

1. Objem konzultací MDT. Celkové roční počty pacientů dle jednotlivých diagnóz 

zhoubných nádorů (MKN) a dále dle klinických stadií onemocnění konzultovaných MDT. 

Měřeno počtem vykázaných hlášení kódu tohoto posouzení pro zdravotní pojišťovny 

(zdravotní výkon č. 51881 podle vyhlášky č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění). 

 

2. Objem centrové péče dle indikací. Roční počty pacientů léčených vysoce inovativní 

(VILP) nebo tzv. centrovou protinádorovou léčbou a základní sumární charakteristiky této 

léčby (počty pacientů a člověko-měsíce na léčbě dle preparátů a indikací). 

 
3. Doba od prvního kontaktu do zahájení léčby. Doba od prvního kontaktu do zahájení 

léčby. Doba od prvního kontaktu dané nemocnice jako součásti KOC s pacientem z 

důvodu diagnostiky / léčby nádorového onemocnění do data zahájení protinádorové 

léčby – statistiky dle diagnózy zhoubných nádorů (MKN). 

 
4. Celková doba a forma zakončení hospitalizací. Doba trvání akutních hospitalizací 

zahrnujících protinádorovou léčbu v nemocnici a typ zakončení hospitalizací (propuštění 

pacienta – kam, překlad, úmrtí) – statistiky dle diagnózy zhoubných nádorů a dále dle 

klinického stadia nemoci a dle typu hospitalizace (hospitalizace s operačním výkonem, 

konzervativní). 

 
5. Mortalita hospitalizovaných pacientů. Kvantifikace mortality standardizované na věk 

a pohlaví pacienta, celkově dle diagnóz a dále v členění dle klinického stadia nemoci.  

• hospitalizační mortalita u hospitalizovaných onkologických pacientů  

• 30-denní a 90-denní mortalita u hospitalizovaných onkologických pacientů  

• hospitalizační mortalita u hospitalizovaných a operovaných onkologických pacientů  

• 30-denní a 90-denní mortalita u hospitalizovaných a operovaných onkologických 

pacientů  

 
6. Přežití. Kvantifikace 5-letého celkového a relativního přežití standardizovaného na věk 

pacienta, vždy celkově dle diagnóz a dále v členění dle klinického stadia nemoci; 

srovnání vývoje přežití s předcházejícím obdobím.  

 


