
 

Seznam center vysoce specializované hematologické 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 hematologické péče (dále 

jen „HOC“), podle § 112 odst. 1 tohoto zákona na základě výzvy ministerstva uveřejněné ve 

Věstníku MZ ČR částka 11/2019.  

 

 

I. 
 

Centra vysoce specializované hematologické péče 

 

1) Vymezení oboru zdravotní péče  

 

Centra HOC zajišťují komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s hematoonkologickým 

onemocněním, pacienty s hemofilií a dalšími poruchami hemostázy a/nebo pacienty se vzácnými 

vrozenými a získanými poruchami krvetvorby. 

  

2) Seznam HOC 

 

 
Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé 
 

 
Statut HOC 

udělen do: 

Ústav Hematologie a krevní transfúze, U nemocnice, 128 20 Praha 2 
IČO 00023736 

31. 12. 2025 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 
IČO 00064165 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČO 65269705 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 
IČO 00064173 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5 
IČO 00098892 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Plzeň, Dr. E. Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
IČO 00669806 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
IČO 00179906 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, tř. 17. listopadu 1790, 708 52 
IČO 00843989 

31. 12. 2025 
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Centra vysoce specializované hematologické péče pro pacienty s hemofilií 
a dalšími poruchami hemostázy 
  

 
Statut udělen 

do: 

a) pro dospělé   

Ústav Hematologie a krevní transfúze, U nemocnice, 128 20 Praha 2 
IČO: 00023736 

31. 12. 2025 

b) pro děti  

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,150 06 Praha 5 – Motol 
IČO: 00064203 

31. 12. 2025 

c) pro děti a dospělé  

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČO: 65269705 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, tř. 17. listopadu 1790, 708 52 
Ostrava 4 – Poruba, IČO: 00843989 

31. 12. 2025 

 

Centra vysoce specializované hematologické péče pro nemocné se 
vzácnými vrozenými a získanými poruchami krvetvorby 

Statut udělen 

do: 

a) pro dospělé  

Ústav Hematologie a krevní transfúze, U nemocnice, 128 20 Praha 2 
IČO: 00023736 

31. 12. 2025 

b) pro děti  

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,150 06 Praha 5 – Motol 
IČO: 00064203 

31. 12. 2025 

c) pro děti a dospělé  

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČO: 65269705 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc 5 
IČO: 00098892 

31. 12. 2025 

 

 

3) Vymezení území pro poskytování vysoce specializované hematologické 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 

 
Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti 
 

 
Statut HOC 

udělen do: 

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,150 06 Praha 5 – Motol 
IČO: 00064203 

31. 12. 2025 

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČO: 65269705 

31. 12. 2025 
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Poskytovatel, který obdrží statut vysoce specializovaného centra, pravidelně sleduje ke dni 31. 12. 

daného roku stanovené indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra. 

Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví. 

 

a) Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé 

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra: 

- mortalita do 30 dnů po provedení autologní transplantace krvetvorných buněk u nemocných 

mladších 50 let 

- mortalita do dne 100 po provedení alogenní transplantace krvetvorných buněk u nemocných 

mladších 50 let 

- počet dosažených kompletních remisí u nemocných mladších 50 let s akutní myeloidní 

leukémií 

 

b) Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti 

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra 

- mortalita na komplikace léčby akutní leukémie 

- mortalita do 30 dnů po provedení autologní transplantace krvetvorných buněk 

- mortalita do dne 100 po provedení alogenní transplantace krvetvorných buněk 

c) Centra vysoce specializované hematologické péče pro pacienty s hemofilií a dalšími 
poruchami hemostázy 

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra 

- počet a závažnost krvácivých epizod na jednu osobu s hemofilií/rok 

- počet nových nemocných se získaným inhibitorem F VIII. nebo F IX 

- počet život ohrožujících krvácení (včetně CNS krvácení)  

- počet nově vzniklých pseudotumorů 

- počet elektivních, zejména ortopedických výkonů 

- počet oprávněných stížností nemocných 

d) Centra vysoce specializované hematologické péče pro nemocné se vzácnými vrozenými a 

získanými poruchami krvetvorby 

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra 

- počet dispenzarizovaných nemocných za rok, 

- počet nově diagnostikovaných a nově převzatých nemocných s vzácnými poruchami 

krvetvorby do evidence a péče, 

- počet speciálních laboratorních vyšetření/rok (erytrocytární enzymy, kapilární elfo, průtoková 

cytometrie PNH, molekulárně genetická vyšetření poruch hemoglobinu, poruch metabolismu 

Fe a vrozených a familiárních polycytémií), 

- počet úmrtí na vzácné choroby krvetvorby/rok



  

 


