
Výzva k žádosti o ud lení statutu centra vysoce specializované 
zdravotní pé e podle § 112 zákona . 372/2011 Sb. 

 
 

Centra vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny 
 
 
 
 
 

ÁST I. 
 

Kontext 
 

Centralizace vysoce specializované zdravotní pé e v oblasti transplanta ní medicíny vytvá í 
podmínky pro získání a udržení erudice transplanta ních center a umož uje efektivn  
vynakládat prost edky na diagnostiku, lé bu a dispenzarizaci pacient  p i kontinuálním 
zvyšování kvality poskytované pé e. Tato centralizace p isp je k rozvoji a spolupráci mezi 
transplanta ními centry v R, která je nezbytná pro udržení evropského standardu 
v transplanta ní medicín . 
 
Kritéria za azení poskytovatel  zdravotních služeb do sít  center vysoce specializované 
zdravotní pé e pro transplanta ní medicínu byla p ipravena ve spolupráci se zástupci 
zdravotních pojiš oven a odborných spole ností ( eské transplanta ní spole nosti, 
Spole nosti pro orgánové transplantace). 
 
Poskytovatelé, kterým bude ud len statut centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny, budou ve vztahu k službám poskytovaným v rámci centra 
považováni za subjekty zajiš ující ve ejnou službu, resp. službu obecného hospodá ského 
zájmu ve smyslu p edpis  Evropské unie (rozhodnutí Komise . 2012/21/EU). 
 

 

Výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o ud lení statutu centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny  

 
Ministerstvo zdravotnictví tímto uve ej uje podle § 112 zákona . 372/2011 Sb., zákon 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
ve zn ní pozd jších p edpis , výzvu k podání žádostí o ud lení Statutu Centra vysoce 
specializované zdravotní pé e v oblasti transplanta ní medicíny (dále jen TC): 
 

1. TC pro transplantace ledvin 
2. TC pro transplantace srdce  
3. TC pro transplantace plic  
4. TC pro transplantace jater 
5. TC pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostr vk , pro transplantace 

st eva a multiviscerální transplantace. 
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Sou ástí této výzvy je doporu ený formulá  žádosti o ud lení statutu TC pro transplantace 
ledvin, TC pro transplantace srdce, TC pro transplantace plic, TC pro transplantace jater, TC 
pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostr vk , pro transplantace st eva, 
multiviscerální transplantace (p íloha . 2 až 6); žádost se stanovenými doklady se p edkládá 
MZ na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotních služeb, Palackého nám stí 4, 
128 01 Praha 2, a to ve lh t  do 30 kalendá ních dn  od zve ejn ní této výzvy. Lh ta pro 
podání žádosti je zachována, je-li poslední den lh ty žádost podána k poštovní p eprav . 
Bude-li žádost podána prost ednictvím datové schránky, považuje se žádost za v asn  
podanou, je-li nejpozd ji poslední den lh ty dodána do datové schránky Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
Za vysoce specializovanou zdravotní pé i v oblasti transplanta ní medicíny se 
považuje transplantace orgán  a zdravotní pé e s ní související.  
 
TC zajiš uje ve svém definovaném regionu komplexní diagnostickou, lé ebnou a dispenzární 
vysoce specializovanou pé i v oblasti transplanta ní medicíny pro dosp lé nebo d tské 
pacienty. Tím není dot eno právo pacienta na svobodnou volbu léka e podle § 28 odst. 3 
písm. b) zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

 
Územím, pro které má být tato vysoce specializovaná pé e poskytována, je eská republika.  
Statut bude ud len na dobu 5 let.  
 
Pro zajišt ní kvality a dostupnosti vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní 
medicíny se za optimální pro R považuje: 

• 7 center pro transplantace ledvin, z toho 1 pro d ti  
• 2 centra pro transplantace srdce pro dosp lé a 1 centrum pro transplantace srdce u d tí,   
• 1 centrum pro transplantace plic pro dosp lé a d ti,  
• 2 centra pro transplantace jater pro dosp lé a 1 centrum pro transplantace jater u d tí,  
• 1 centrum pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostr vk , transplantace 

st eva a multiviscerální transplantace pro dosp lé a d ti.  
 
 
 
 

ÁST II. 
A. Obecná ást - spole ná kritéria  

 
Poskytovatel zdravotních služeb žádající o ud lení statutu TC (dále jen „poskytovatel“) musí 
splnit kritéria spole ná pro všechny typy transplanta ních center bez ohledu na druh 
transplantace.  
 
TC zajiš uje nep etržitou komplexní specializovanou pé i o pacienty podle druhu orgán , 
které jsou v centru transplantovány.  

TC spolupracuje s transplanta ními centry v R i EU, p ípadn  ve t etích zemích 
prost ednictvím koordina ního st ediska transplantací (KST).  
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Požadavky na personální zabezpe ení, technické a v cné vybavení  
a organizaci TC 

 
V TC je zajišt na mezioborová spolupráce a dostupnost výkon  
1) nep etržitá dostupnost na pracovišti:  
• koordinátor odb ru orgán , 
• odb rový tým, 
• cévní chirurgie,  
• chirurgie, 
• urologie 
• interní obory (nefrologie, hepatogastroenterologie, pneumologie, diabetologie, 

neurologie, kardiologie, klinická hematologie), 
• anesteziologie a resuscitace, 
• elimina ní metody v etn  kontinuálních, 
• radiologie a zobrazovací metody v etn  metod potvrzujících diagnózu smrti mozku, 
• imunogenetická laborato  (HLA typizace dárc  a p íjemc  a stanovení antiHLA 

protilátek), 
• virologické a sérologické vyšet ení dárc  orgán , 
• histologické vyšet ení biopsií dárc  orgán , 
• klinická biochemie, mikrobiologie, imunologie,  
• patologie s možností zajišt ní periopera ní a diagnostické histologie a imunohistochemie, 
• rehabilita ní a fyzikální medicína,  
• transfúzní odd lení. 
 
2) dostupnost další pé e  
• nukleární medicína, 
• genetické vyšet ení 
• konziliární paliativní tým. 
 
TC disponuje tímto p ístrojovým vybavením: 
• CT,  
• MR,  
• UZ p ístroj s možností Dopplerovského vyšet ení,  
• scintigrafická kamera pro stanovení diagnózy smrti mozku,  
• p ístroj pro detekci anti HLA protilátek,  
• stacionární RTG p ístroj pro periferní intervence, 
• skiagrafie, 
• pojízdná skiagrafie s plochým panelem, skiaskopicko-skiagrafická sklopná st na pro 

provád ní endoskopických vyšet ení a výkon .  
 

Dostupnost uvedených služeb a p ístroj  m že být také zajišt na smluvn  
s nejbližším zdravotnickým za ízením.  
 

Odb ry orgán  – Dárcovský program  
Organizaci a koordinaci odb ru orgán  od dárc  se smrtí mozku a po zástav  ob hu zajiš ují 
všechna TC svými zdravotnickými pracovníky, tzv. odb rovými koordinátory, z nichž alespo  
jeden má VŠ vzd lání a minimáln  5letou praxi v oblasti transplantací orgán .  
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TC má definovaný odb rový region, ve kterém zodpovídá za spolupráci s poskytovateli 
zdravotních služeb, v jejichž zdravotnických za ízeních se provád jí odb ry orgán  (tzv. 
dárcovské nemocnice) a pe uje o rozvoj dárcovského programu ve sv eném regionu – viz 
p íloha . 1.  
 
TC v oblasti odb ru orgán  zajistí: 
• nep etržitou službu koordinátory odb ru orgán , 
• bezpe né uchování dokumentace dárc  v papírové anebo digitální podob , sdílení 

anonymních dat do národních ev. mezinárodních registr ,  
• vzd lávání vlastních koordinátor  a dárcovských nemocnic v oblasti odb ru orgán  
• minimáln  15 odb r  orgán  na 1 milion obyvatel regionu, z toho optimáln  70 % 

multiorgánových odb r  
 

Kritéria po adí uchaze : 
1) zásadní:  
• personální zabezpe ení, 
• technické a v cné vybavení, 
• minimální po et provedených zdravotních výkon  v TC pro dosp lé za období od 1. 1. 

2015 do 31. 12. 2019. 
2) dopl kové: 
• ostatní požadavky 
 

B. Speciální ást 
 

ást B 1 
Transplantace ledvin  

TC je tvo eno funk ním nebo organiza ním spojením p íslušných profilovaných 
pracoviš  a tým , tj. nefrologické pracovišt  s l žkovým odd lením a transplanta ní 
ambulancí a cévn  chirurgické nebo chirurgické pracovišt  s opera ním sálem a l žkovým 
odd lením a transplanta ní ambulancí.  
 

Požadavky na personální zabezpe ení, technické a v cné vybavení  
a organizaci TC pro transplantaci ledvin 

 
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o ud lení statutu TC musí spl ovat v dob  podání 
žádosti požadavky podle této výzvy i nad rámec vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb, ve zn ní pozd jších p edpis  
a vyhlášky . 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení 
zdravotnických za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e, není-li dále uvedeno jinak.  
 

V TC musí být pro pacienty zajišt na: 
• akutní l žková pé e intenzivní: 

• min. 2 l žka na jednotce intenzivní pé e 3. stupn  vyhrazená pro transplanta ní 
program o 30 transplantacích ledvin ro n  na 1 milion obyvatel regionu, v p ípad  
v tšího programu adekvátn  v tší kapacitu l žek na JIP 

• min. 2 l žka intenzivní pé e 2. stupn  vyhrazená pro transplanta ní program o 30 
transplantacích ledvin ro n  na 1 milion obyvatel regionu 
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• akutní l žková pé e standardní: 
a) na pracovišti interních obor  

• min. 20 l žek, z toho 7 l žek vyhrazených pro transplanta ní program 
      b) na pracovišti chirurgických obor  

• min. 20 l žek z toho 7 l žek vyhrazených pro transplanta ní program  
 

• ambulantní pé e interní a chirurgická 
V TC musí být zajišt na nep etržitá dostupnost: 
• biopsie ledvin a št p ,  
• hemodialýza,  
• peritoneální dialýza,  
• plazmaferéza nebo imunoadsorbce. 
 
Krom  obecných kritérií uvedených v ásti A musí TC pro transplantace ledvin 
spl ovat: 

l. 1 
Požadavky na personální zabezpe ení 

 
a) Pé e pro dosp lé 
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace ledvin je léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru nefrologie nebo urologie nebo chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem 1,0 
a minimáln  10letou praxí v oboru. 
 
Další personální zabezpe ení  
• min 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru nefrologie, 
• min. 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru chirurgie 

nebo cévní chirurgie,  
• min. 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru 

anesteziologie a intenzivní medicína, 
• min. 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru imunologie 

nebo biochemie, 
• min. 0,1 úvazku léka e se specializovanou zp sobilostí o oboru urologie, 
• neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky . 99/2012 Sb. 
 
b) Pé e pro d ti 
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace ledvin je léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru d tská nefrologie nebo urologie nebo chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem 
1,0 a minimáln  10letou praxí v oboru. 
 
Další personální zabezpe ení  
 min. 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru d tská 

nefrologie s praxí v transplanta ní nefrologii, 
 min. 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru cévní 

chirurgie,  
 min. 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru d tská 

urologie, 
 min. 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru 

anesteziologie a intenzivní medicína, 
 neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky .99/2012 Sb. 
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l. 2  
Požadavky na technické a v cné vybavení 

 
Opera ní sály  

• 1 opera ní sál s vybavením pro laparoskopickou chirurgii. 
 
 

l. 3  
Požadavek na minimální po et provedených zdravotních výkon  v TC pro 

dosp lé 
Po ty diagnostických a lé ebných zákrok  na 1 milion obyvatel regionu za 1 rok: 
• 30 transplantací ledvin,  
• 30 biopsií ledvin nebo št p .  
 

l. 4 
Ostatní požadavky 

TC pro transplantace ledvin: 
• je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzd lávání léka  ve specializa ním 

vzd lávání v oboru nefrologie, cévní chirurgie nebo chirurgie, 

• podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzd lávání, 

• provádí výzkum v oblasti onemocn ní ledvin, centrum se zapojuje do národních 
i mezinárodních v decko-výzkumných projekt , zavádí výsledky léka ské v dy do praxe, 
vykazuje publika ní innost, 

• vyšet uje pacienty p ed za azením do ekací listiny a vede jejich evidenci, 
• pravideln  po ádá spole né indika ní seminá e odborník , na kterých indikuje pacienty 

k transplantaci ledvin,  

• zajiš uje vzd lávání spolupracujících nefrolog  a ostatních odborník  v oblasti 
za azování nemocných do ekací listiny a doporu uje za azení do ekací listiny, 

• edukuje odborníky i laiky ve svém regionu o výhodách a podpo e programu transplantací 
od žijících dárc . 

 
l. 5 

Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti centra 
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace ledvin, 
pravideln  sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní pé e 
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání p edloží Ministerstvu zdravotnictví, 
KST a zve ejní ve výro ní zpráv . Indikátorem kvality je po et provedených transplantací 
ledvin, odb r  ledvin, indikací dárc  ledvin a 1-ro ní a 5-leté p ežití pacient  
a transplantovaných ledvin. 
 
 
 
 

ČÁSTKA 12/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 403



ást B 2  
Transplantace srdce  

 
Požadavky na personální zabezpe ení, technické a v cné vybavení  

a organizaci TC 
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o ud lení statutu TC musí spl ovat v dob  podání 
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb, ve zn ní pozd jších p edpis  
a vyhlášky . 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení 
zdravotnických za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e, není-li dále uvedeno jinak.  

V TC musí být pro pacienty zajišt na: 
• akutní l žková pé e intenzivní: 

 min. 10 l žek na jednotce intenzivní pé e 3. stupn , z toho 2 l žka vyhrazená pro 
transplanta ní program 

• akutní l žková pé e standardní: 
a) kardiochirurgie  

• min. 20 l žek, z toho 3 l žka vyhrazená pro transplanta ní program 
b) kardiologie 

• min. 20 l žek, z toho 3 l žka vyhrazená pro transplanta ní program 
 

• ambulantní pé e interní a chirurgická 
 
V TC musí zajišt na nep etržitá dostupnost na pracovišti:  
• kardiochirurgie, 
• kardiologie (interven ní kardiologie, interven ní arytmologie), 
• cévní chirurgie, 
• chirurgie,  
• intenzivní pé e v etn  elimina ních metod, 
• radiologické endovaskulární výkony, 
• biopsie srdce, 
• pravostranná katetrizace s možností testování vazoreaktivity plicního e išt .  
 
Krom  spole ných obecných kritérií uvedených v ásti A musí TC pro transplantace 
srdce spl ovat: 

l. 1 
Požadavky na personální zabezpe ení 

a) Pé e pro dosp lé 
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace srdce je léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru kardiochirurgie s úvazkem 1,0 a minimáln  10letou praxí v oboru. 
 
Další personální zabezpe ení 

• 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru 
kardiochirurgie, 

• 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru kardiologie,  
• 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru anesteziologie 

a intenzivní medicína, 
• neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky .99/2012 Sb.,  
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b) Pé e pro d ti 
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace srdce je léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru kardiochirurgie nebo se zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru d tská kardiologie 
s úvazkem 1,0 a minimáln  10letou praxí v oboru. 
 
Další personální zabezpe ení 
• 3 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru kardiochirurgie, 
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru d tské nebo 

dosp lé kardiologie, 
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru anesteziologie 

a intenzivní medicína, 
• neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky .99/2012 Sb. 

 
l. 2  

Požadavky na technické a v cné vybavení 
 
1) P ístrojové vybavení  
• krátkodobé mechanické podpory ob hu, 
• dlouhodobé mechanické podpory ob hu. 
 
2) Opera ní sály: 
• 2 opera ní sály pro kardiochirurgii, 
• katetriza ní sál pro interven ní kardiologii, 
• katetriza ní sál pro interven ní arytmologie, 
• opera ní sál pro implantaci kardiostimulátor . 

 
l. 3 

Požadavek na minimální po et provedených zdravotních výkon  v TC pro dosp lé 
 
Po ty diagnostických a lé ebných zákrok  za rok: 

• 20 transplantací srdce,  
• 10 implantací dlouhodobých mechanických podpor,  
• 800 srde ních operací, 
• 100 endomyokardiálních biopsií. 

 
 
 
 

l. 4 
Ostatní požadavky 

• Etablovaný program implantací krátkodobých a dlouhodobých srde ních podpor, 
• indika ní multioborový tým (Heart team) který indikuje pacienty k transplantaci srdce 

nebo k implantaci dlouhodobé mechanické srde ní podpory, 
• podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzd lávání, a klinickém výzkumu, 

• zajiš uje vzd lávání spolupracujících odborník  v oblasti za azování nemocných do 
ekací listiny a doporu uje za azení do ekací listiny, 

• edukuje odborníky i laiky ve svém regionu v problematice odb r  a transplantací srdce.  
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l. 5 
Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti centra 

Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace srdce, 
pravideln  sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní pé e 
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání p edloží Ministerstvu zdravotnictví, 
KST a zve ejní ve výro ní zpráv . Indikátorem kvality je po et provedených transplantací 
srdce, odb r  srdce, indikací dárc  srdce a 1-ro ní a 5-leté p ežití p íjemc  srdce 
a transplantovaného srdce. Další indikátory kvality a metodiku jejich sledování upravuje 
zvláštní p edpis. 
 

ást B 3 
Transplantace plic  

 

TC jsou vytvo ena funk ním nebo organiza ním spojením p íslušných profilovaných 
pracoviš  a tým , tj. pneumologické pracovišt  s l žkovým odd lením a transplanta ní 
ambulancí a hrudn  chirurgické pracovišt  s l žkovým odd lením a transplanta ní 
ambulancí, v etn  pé e o nemocné s komplikacemi po transplantaci plic. 

Požadavky na personální zabezpe ení, technické a v cné vybavení  
a organizaci TC  

 
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o ud lení statutu TC musí spl ovat v dob  podání 
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb, ve zn ní pozd jších p edpis  
a vyhlášky . 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení 
zdravotnických za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e, není-li dále uvedeno jinak.  

V TC musí být pro pacienty zajišt na: 
• akutní l žková pé e intenzivní: 

• min. 10 l žek na jednotce intenzivní pé e 3. stupn , z toho 2 l žka vyhrazená pro 
transplanta ní program 

• akutní l žková pé e standardní: 
a) pneumologie 

• min. 20 l žek, z toho nejmén  5 l žek vyhrazených pro transplanta ní program, 
b) chirurgie  

• min. 20 l žek, z toho nejmén  5 l žek pro transplanta ní program. 
 
V TC musí zajišt na nep etržitá dostupnost na pracovišti: 
• hrudní chirurgie,  
• kardiochirurgie, 
• cévní chirurgie,  
• extrakorporální membránová oxygenace (ECMO),  
• intenzivní pé e v etn  elimina ních metod,  
• radiologické endovaskulární výkony,  
• biopsie plic a št p . 
 
Krom  spole ných obecných kritérií uvedených v ásti A musí TC pro transplantace 
plic spl ovat: 
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l. 1 
Požadavky na personální zabezpe ení 

 
a) Pé e pro dosp lé 
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace plic je léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru pneumologie nebo léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru hrudní chirurgie 
s úvazkem 1,0 a minimáln  10letou praxí v oboru. 
 
Další personální zabezpe ení 
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru pneumologie, 
• 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru hrudní chirurgie,  
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru kardiochirurgie, 
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru imunologie, 

patologie a mikrobiologie, 
• neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky . 99/2012 Sb.  
 
b) Pé e pro d ti 
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace plic u d tí je léka  se specializovanou 
zp sobilostí v oboru d tská pneumologie nebo s nástavbovou specializací v oboru d tská 
pneumologie nebo léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru hrudní chirurgie s úvazkem 
1,0 a minimáln  10letou praxí v oboru.  

Další personální zabezpe ení 
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru d tská 

pneumologie, 
• 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru hrudní chirurgie,  
• 1 léka  s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru kardiochirurgie, 
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru imunologie, 

patologie a mikrobiologie,  
• neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky . 99/2012 Sb. 
 

l. 2 
Požadavky na technické a v cné vybavení 

 
1) P ístrojové vybavení  
• 2 centrifugální pumpy pro ECMO pouze pro transplanta ní program plic k provedení 

transplantace a ešení komplikací po transplantaci, 
• vybavení pro provedení ex vivo perfúze a rekondice plic. 
 
2) Opera ní sály: 
 2 opera ní sály pro hrudní chirurgii, z nichž 1 je vybaven pro operace na mimot lním ob hu 

a provád ní transbronchiálních biopsií plic a peropera ní transezofageální echokardiografii. 
l. 3  

Požadavek na minimální po et provedených zdravotních výkon  v TC 
 

Po ty diagnostických a lé ebných zákrok  za 1 rok: 
• 20 transplantací plic, 
• 300 hrudn  chirurgických výkon ,  
• 80 transbronchiálních biopsií plic. 
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l. 4.  
Ostatní požadavky 

TC pro transplantace plic: 
• je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzd lávání léka  ve specializa ním 

vzd lávání v oboru hrudní chirurgie, 

• podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzd lávání, 

• provádí výzkum v oblasti plicních onemocn ních a transplantace plic, centrum se 
zapojuje do národních i mezinárodních v decko-výzkumných projekt , zavádí výsledky 
léka ské v dy do praxe, vykazuje publika ní innost TC, 

• pravideln  po ádá spole né indika ní seminá e odborník , na kterých indikuje pacienty 
k transplantaci plic,  

• zajiš uje vzd lávání spolupracujících pneumolog  a ostatních odborník  v oblasti 
za azování nemocných do ekací listiny a doporu uje za azení do ekací listiny, 

• edukuje odborníky i laiky o výhodách a podpo e programu transplantace plic,   

• provádí každoro n  evaluaci svých výkon  a kvality poskytované pé e. 

 
l. 5.  

Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti centra 
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace plic, pravideln  
sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní pé e 
a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání p edloží Ministerstvu zdravotnictví, 
KST a zve ejní ve výro ní zpráv . Indikátorem kvality je po et provedených transplantací plic 
a 1-ro ní a 5-leté p ežití pacient  po transplantaci plic.  
 
 
 
 

ást B 4 
Transplantace jater  

 
Požadavky na personální zabezpe ení, technické a v cné vybavení  

a organizaci TC 
 
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o ud lení statutu TC musí spl ovat v dob  podání 
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb, ve zn ní pozd jších p edpis  
a vyhlášky . 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení 
zdravotnických za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e, není-li dále uvedeno jinak.  
 

V TC musí být pro pacienty zajišt na: 
• akutní l žková pé e intenzivní: 

• min. 12 l žek na jednotce intenzivní pé e 3. stupn , z toho 4 l žka vyhrazená pro 
transplanta ní program 
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• akutní l žková pé e standardní: 
a) na pracovišti interních obor  

• min. 20 l žek, z toho 7 l žek vyhrazených pro transplanta ní program 
 

b) na pracovišti chirurgických obor  
• min. 20 l žek z toho 7 l žek vyhrazených pro transplanta ní program  

 
V TC musí zajišt na nep etržitá dostupnost na pracovišti:  
 

• cévní chirurgie, 
• chirurgie, 
• interven ní radiologie 
• gastroenterologické odd lení v etn  pracovišt  endoskopie vybavené k provád ní ERCP 

a souvisejících terapeutických výkon . 
 
Krom  spole ných obecných kritérií uvedených v ásti A musí TC pro transplantace 
jater spl ovat: 

 
l. 1 

Požadavky na personální zabezpe ení 
 

a) Pé e pro dosp lé 
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace jater je léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru chirurgie nebo cévní chirurgie nebo gastroenterologie s úvazkem 1,0 a minimáln  
10letou praxí v oboru. 
 
Další personální zabezpe ení 
• 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru chirurgie nebo 

cévní chirurgie, 
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru gastroenterologie, 
• 3 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru anesteziologie 

a intenzivní medicína, 
• neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky . 99/2012 Sb. 
 
b) Pé e pro d ti 
Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace jater je léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru chirurgie nebo cévní chirurgie nebo gastroenterologie s úvazkem 1,0 a minimáln  
10letou praxí v oboru. 
 
Další personální zabezpe ení 
• 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru chirurgie nebo 

cévní chirurgie, 
• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru gastroenterologie, 
• 3 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru anesteziologie 

a intenzivní medicína, 
• neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky . 99/2012 Sb. 
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l. 2 
 Požadavky na technické a v cné vybavení 

 
1) P ístrojové vybavení  
• vybavení k radiologickým endovaskulárním a perkutánním cholangiografickým 

intervencím,   
• p ístrojová podpora funkce jater, 
• endoskopické vybavení pro biliární intervence, 
• intraopera ní ultrazvukový p ístroj v etn  dopplerovského modulu. 
 
2) Opera ní sály: 

• 2 opera ní sály, z nichž 1 je vybaven pro provád ní endovaskulárních výkon .  
 

l. 3  
Požadavek na minimální po et provedených zdravotních výkon  v TC 

        Po ty diagnostických a lé ebných zákrok  za rok: 
• 30 transplantací jater. 

 
l. 4  

Ostatní požadavky 
TC pro transplantace jater:  
• je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzd lávání léka  ve specializa ním 

vzd lávání v oboru gastroenterologie 
• podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzd lávání, 
• provádí výzkum v oblasti jaterních onemocn ní, centrum se zapojuje do národních 

i mezinárodních v decko-výzkumných projekt , zavádí výsledky léka ské v dy do praxe, 
vykazuje publika ní innost; 

• pravideln  po ádá spole né indika ní seminá e odborník , na kterých indikuje pacienty 
k transplantaci jater, 

• edukuje odborníky i laiky o výhodách a podpo e programu transplantace jater, 
• provádí každoro n  evaluaci svých výkon  a kvality poskytované pé e.  

 
l. 5 

Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti centra 
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace jater, pravideln  
sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti 
centra. Sledované indikátory na vyžádání p edloží Ministerstvu zdravotnictví, KST a zve ejní ve 
výro ní zpráv . Indikátorem kvality je po et provedených transplantací jater, odb r  jater, 
indikací dárc  jater a 1-ro ní a 5-leté p ežití p íjemc  jater a transplantovaných jater. 
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ást B 5 
TC pro transplantace pankreatu a Langerhansových ostr vk ,  

pro transplantace st eva a multiviscerální transplantace.  
 

Odb ry a transplantaci pankreatu provádí transplanta ní centrum se zkušenostmi 
s multiorgánovým odb rem a transplantací abdominálních orgán .  
Izolaci Langerhansových ostr vk  provádí personáln  a p ístrojov  vybavená specializovaná 
laborato . Aplikace ostr vk  intrahepatáln  se provádí na pracovišti invazivní radiologie. 
Lé ba po transplantaci probíhá na pracovišti se zkušenostmi s transplanta ní lé bou v etn  
pé e o diabetické pacienty. 
 
V rámci TC se provádí: 

• kombinované transplantace pankreatu a ledviny, 
• transplantace pankreatu u p íjemce s funk ním št pem ledviny, 
• izolované transplantace pankreatu,  
• transplantace Langerhansových ostr vk , a to bu  samostatn  i v kombinaci s jiným 

orgánem, 
• transplantace st eva izolovan , nebo v kombinaci s dalšími intraabdominálními orgány, 
• transplantace multiviscerální. 
Požadavky na personální zabezpe ení, technické a v cné vybavení  

a organizaci TC 
 
Poskytovatel zdravotních služeb, žádající o ud lení statutu TC musí spl ovat v dob  podání 
žádosti požadavky podle této výzvy nad rámec vyhlášky . 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb, ve zn ní pozd jších p edpis  
a vyhlášky . 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení 
zdravotnických za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e, není-li dále uvedeno jinak.  
 

V TC musí být pro pacienty zajišt na: 
• akutní l žková pé e intenzivní: 

•  min. 12 l žek na jednotce intenzivní pé e 3. stupn , z toho 2 l žka vyhrazená pro 
transplanta ní program 

 
• akutní l žková pé e standardní: 
a) interní odd lení specializované na pé i o diabetické pacienty  

• min. 20 l žek, z toho nejmén  10 l žek pro transplanta ní program 
b) nefrologické odd lení v p ípad  kombinované transplantace 

• min. 20 l žek, z toho nejmén  10 l žek pro transplanta ní program 
 
c) chirurgické odd lení s plnou dostupností specializované diabetologické pé e 

• min. 20 l žek, z toho nejmén  10 l žek pro transplanta ní program 
 
V TC musí být zajišt na nep etržitá dostupnost na pracovišti: 
• interní odd lení se zam ením na lé bu komplikací diabetu a poruch výživy, 
• invazivní radiologie, radiologické endovaskulární výkony, 
• endoskopické pracovišt  vybavené pro enteroskopii a biliární intervence. 
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Krom  kritérií uvedených v ásti A musí TC spl ovat: 
 

l. 1 
Požadavky na personální zabezpe ení 

Vedoucím pracovníkem TC pro transplantace pankreatu je léka  se specializovanou 
zp sobilostí v oboru diabetologie, chirurgie nebo cévní chirurgie s úvazkem 1,0 a minimáln  
10letou praxí v oboru. 
 
Další personální zabezpe ení 
• 4 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru vnit ní léka ství 

s erudicí v ešení komplikací diabetu a v transplanta ní medicín , 

• 5 léka , každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru chirurgie nebo 
cévní chirurgie a s 3letou praxí v oblasti transplantací, 

• 2 léka i, každý s úvazkem 1,0, se specializovanou zp sobilostí v oboru gastroenterologie, 

• 6 úvazk  zdravotnických pracovník  provád jících techniku izolace, purifikace 
a funk ního vyšet ení Langerhansových ostr vk , 

• neléka ští zdravotni tí pracovníci podle vyhlášky .99/2012 Sb. 
 

 
l. 2  

Požadavky na technické a v cné vybavení 
 

1) P ístrojové vybavení  
• speciáln  vybavená izola ní laborato  spl ující podmínky práce na opera ním sále 

( istota C) s p ímou dostupností prostor istoty A (odd lená místnost i minimáln  
2 laminární boxy), s návazností na laborato  testující vitalitu a kvalitu ostr vk .  
 

2) Opera ní sály: 
• 2 opera ní sály pro abdominální a cévní chirurgii.  
 

l. 3 
Požadavek na minimální po et provedených zdravotních výkon  v TC 

        Po ty diagnostických a lé ebných zákrok  za 1 rok: 

• 15 kombinovaných transplantací pankreatu a ledviny nebo samostatných 
transplantací pankreatu, 

• 5 transplantací Langerhansových ostr vk , a to bu  samostatn  i v kombinaci 
s jiným orgánem (ledvina, játra). 

 
l. 4  

Ostatní požadavky 
TC: 
• je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro vzd lávání léka  ve specializa ním 

vzd lávání v oboru, diabetologie, endokrinologie, cévní chirurgie nebo chirurgie, 

• podílí se na pregraduálním a postgraduálním vzd lávání, 
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• provádí výzkum v oblasti diabetu, centrum se zapojuje do národních i mezinárodních 
v decko-výzkumných projekt , zavádí výsledky léka ské v dy do praxe, vykazuje 
publika ní innost, 

• pravideln  po ádá spole né indika ní seminá e odborník , na kterých indikuje pacienty 
k transplantaci, 

• zajiš uje specializovaná vyšet ení pro jiná transplanta ní centra podle vzájemné dohody 
k posouzení indikace lé by transplantací pankreatu i ostr vk ,  

 
• edukuje spolupracující instituce s cílem zajistit v asnou p edtransplanta ní p ípravu, 

stanovit vhodné indikace a rozhodnout o modalit  transplanta ní lé by, 
 
• provádí každoro n  vyhodnocení svých výkon  a kvality poskytované pé e.  

 
l. 5  

Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti centra 
 
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut centra pro transplantace TC pro 
transplantace pankreatu a Langerhansových ostr vk , pro transplantace st eva, 
multiviscerální transplantace pravideln  sleduje ke dni 31. 12. daného roku indikátory kvality 
poskytované zdravotní pé e a výkonnosti centra. Sledované indikátory na vyžádání p edloží 
Ministerstvu zdravotnictví, KST a zve ejní ve výro ní zpráv . Indikátorem kvality je po et 
provedených transplantací orgán , odb r  orgán , indikací dárc  orgán  a 1-ro ní a 5-leté 
p ežití p íjemc  a transplantovaných orgán . 
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P íloha . 1 
 
 
Definice odb rového regionu transplanta ních center R 
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                                                                   P íloha . 2 
 
Žádost o ud lení statutu Centra vysoce specializované zdravotní pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny (pro dosp lé a/nebo d ti*1)) - transplantace ledvin  
 
Identifika ní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchaze e o statut Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny – transplantace ledvin  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
  
………………………………………………………………………………………………… 
Statutární orgán 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..  
 
FAX:……………………………………………………………………………………….. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o ud lení statutu Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny (dále jen TC)  
Poskytovatel prohlašuje, že: 
1. všechny údaje uvedené v žádosti a p ílohách jsou pravdivé, 
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC ud len a umožní kontrolu jejich 
pln ní,  
3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 
4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb 
Ministerstvu zdravotnictví údaje o po tu provedených zdravotních výkon  a poskytované 
vysoce specializované pé e pro transplanta ní medicínu (netýká se osobních údaj  
o pacientech).  
 
 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. Dne ……………. ……………………………………………… 
 
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendá ních dn  od 
uve ejn ní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
 
 
 
 

1) nehodící se škrtn te 
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Dokumentace k žádosti o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny – transplantace ledvin u dosp lých/ d tí*1 

 
1. kopie oprávn ní k poskytování zdravotních služeb, 

 
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní pé e, kterou je uchaze  
o statut centra schopen zajistit a po tu výkon  provedených v centru za období od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2019. 
   
3. údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení, v n mž má být vysoce 
specializovaná pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení,   
 
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazk  vedoucího TC,   
 
5. prohlášení uchaze e o statut centra, že spl uje požadavky na technické a v cné vybavení 
zdravotnického za ízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní pé e a požadavky 
na personální zabezpe ení této zdravotní pé e v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzv . 
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P íloha . 3 
 
Žádost o ud lení statutu Centra vysoce specializované zdravotní pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny (pro dosp lé a/nebo d ti*1)) - transplantace srdce  
 
Identifika ní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchaze e o statut Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny – transplantace srdce  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
  
………………………………………………………………………………………………… 
Statutární orgán 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..  
 
FAX:……………………………………………………………………………………….. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o ud lení statutu Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny (dále jen TC)  
Poskytovatel prohlašuje, že: 
1. všechny údaje uvedené v žádosti a p ílohách jsou pravdivé, 
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC ud len a umožní kontrolu jejich 
pln ní,  
3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 
4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb 
Ministerstvu zdravotnictví údaje o po tu provedených zdravotních výkon  a poskytované 
vysoce specializované pé e pro transplanta ní medicínu (netýká se osobních údaj  
o pacientech). 
 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. Dne ……………. ……………………………………………… 
 
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendá ních dn  od 
uve ejn ní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
 
 
 
 
 
1) nehodící se škrtn te 
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Dokumentace k žádosti o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny – transplantace srdce u dosp lých a/nebo d tí 
 
1. kopie oprávn ní k poskytování zdravotních služeb, 

 
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní pé e, kterou je uchaze  
o statut centra schopen zajistit a po tu výkon  provedených v centru za období od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2019,  
   
3. údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení, v n mž má být vysoce 
specializovaná pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení,   
 
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazk  vedoucího TC, 
  
5. prohlášení uchaze e o statut centra, že spl uje požadavky na technické a v cné vybavení 
zdravotnického za ízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní pé e a požadavky 
na personální zabezpe ení této zdravotní pé e v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzv . 
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P íloha . 4 
 
Žádost o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny (pro dosp lé a/nebo d ti*1)) - transplantace plic  
 
Identifika ní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchaze e o statut Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny – transplantace plic 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
  
………………………………………………………………………………………………… 
Statutární orgán 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..  
 
FAX:……………………………………………………………………………………….. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o ud lení statutu Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny (dále jen TC).  
 
Poskytovatel prohlašuje, že: 
1. všechny údaje uvedené v žádosti a p ílohách jsou pravdivé, 
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC ud len a umožní kontrolu jejich 
pln ní,  
3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 
4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb 
Ministerstvu zdravotnictví údaje o po tu provedených zdravotních výkon  a poskytované 
vysoce specializované pé e pro transplanta ní medicínu (netýká se osobních údaj  
o pacientech). 
 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. Dne ……………. ……………………………………………… 
 
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendá ních dn  od 
uve ejn ní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
 
 
 
 
1) nehodící se škrtn te 
 
 

ČÁSTKA 12/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 419



Dokumentace k žádosti o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny – transplantace plic: 
 
1. kopie oprávn ní k poskytování zdravotních služeb, 

 
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní pé e, kterou je uchaze  
o statut centra schopen zajistit a po tu výkon  provedených v centru za období od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2019, 
   
3. údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení, v n mž má být vysoce 
specializovaná pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení,   
 
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazk  vedoucího TC,  
 
5. prohlášení uchaze e o statut centra, že spl uje požadavky na technické a v cné vybavení 
zdravotnického za ízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní pé e a požadavky 
na personální zabezpe ení této zdravotní pé e v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzv . 
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P íloha . 5 
 
Žádost o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny (pro dosp lé a/nebo d ti*1)) - transplantace jater  
 
Identifika ní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchaze e o statut Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny – transplantace jater 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
  
………………………………………………………………………………………………… 
Statutární orgán 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..  
 
FAX:……………………………………………………………………………………….. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o ud lení statutu Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny (dále jen TC).  
 
Poskytovatel prohlašuje, že: 
1. všechny údaje uvedené v žádosti a p ílohách jsou pravdivé, 
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC ud len a umožní kontrolu jejich 
pln ní,  
3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 
4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb 
Ministerstvu zdravotnictví údaje o po tu provedených zdravotních výkon  a poskytované 
vysoce specializované pé e pro transplanta ní medicínu (netýká se osobních údaj  
o pacientech). 
 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. dne ……………. ……………………………………………… 
 
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendá ních dn  od 
uve ejn ní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
 
 
 
 
1) nehodící se škrtn te 
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Dokumentace k žádosti o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny – transplantace jater: 
 
1. kopie oprávn ní k poskytování zdravotních služeb, 

 
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní pé e, kterou je uchaze  
o statut centra schopen zajistit a po tu výkon  provedených v centru za období od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2019, 
   
3. údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení, v n mž má být vysoce 
specializovaná pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení,   
 
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazk  vedoucího TC, 
  
5. prohlášení uchaze e o statut centra, že spl uje požadavky na technické a v cné vybavení 
zdravotnického za ízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní pé e a požadavky 
na personální zabezpe ení této zdravotní pé e v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzv . 
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P íloha . 6 
 
Žádost o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny pro transplantace pankreatu a Langerhansových 
ostr vk , pro transplantace st eva a multiviscerální transplantace.  
 
Identifika ní údaje poskytovatele zdravotních služeb - uchaze e o statut Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny – transplantace 
pankreatu, transplantace Langerhansových ostr vk , transplantace st eva 
a multiviscerální transplantace. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
  
………………………………………………………………………………………………… 
Statutární orgán 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon : …………………………………….. e-mail: ……………………………………..  
 
FAX:……………………………………………………………………………………….. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb (dále jen poskytovatel) tímto žádá o ud lení statutu Centra 
vysoce specializované pé e v oblasti transplanta ní medicíny (dále jen TC).  
 
Poskytovatel prohlašuje, že: 
1. všechny údaje uvedené v žádosti a p ílohách jsou pravdivé, 
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut TC ud len a umožní kontrolu jejich 
pln ní,  
3. písemn  oznámí Ministerstvu zdravotnictví zm ny všech údaj  a podmínek, za nichž mu 
byl statut TC ud len, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne jejich vzniku, 
 
4. souhlasí s tím, aby pro pot eby zhodnocení dosavadní innosti poskytoval Ústav 
zdravotnických informací a statistiky z Národního registru hrazených zdravotních služeb 
Ministerstvu zdravotnictví údaje o po tu provedených zdravotních výkon  a poskytované 
vysoce specializované pé e pro transplanta ní medicínu (netýká se osobních údaj  
o pacientech). 
 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. Dne ……………. ……………………………………………… 
 
Vypln nou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendá ních dn  od 
uve ejn ní výzvy na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
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Dokumentace k žádosti o ud lení statutu Centra vysoce specializované pé e v oblasti 
transplanta ní medicíny – transplantace pankreatu, transplantace Langerhansových 
ostr vk , transplantace st eva a multiviscerální transplantace: 
 
1. kopie oprávn ní k poskytování zdravotních služeb, 

 
2. údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované zdravotní pé e, kterou je uchaze  
o statut centra schopen zajistit a po tu výkon  provedených v centru za období od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2019, 
   
3. údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení, v n mž má být vysoce 
specializovaná pé e poskytována, a o jejím personálním zabezpe ení,   
 
4. jména, kopie dokladu o nejvyšší dosažené kvalifikaci a výše úvazk  vedoucího TC,  
 
5. prohlášení uchaze e o statut centra, že spl uje požadavky na technické a v cné vybavení 
zdravotnického za ízení pro poskytování vysoce specializované zdravotní pé e a požadavky 
na personální zabezpe ení této zdravotní pé e v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
výzv . 
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