
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha dne 3. 2. 2021 

Č j.: MZDR 4483/2021-2/OZP

MZDRX01EBBV4

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 péče (dále také jen „řízení") dle 
§112 a následující zákona č. 372/2011 Sb., podané dne 14. 12. 2020 Nemocnicí AGEL 
Ostrava-Vítkovice a.s., IČO: 60793201, se sídlem Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava- 
Vítkovice (dále také jen „žadatel"), v souladu s § 68 správního řádu uděluje

statut
centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem

poskytovateli zdravotních služeb

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s. 
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

IČO: 60793201

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 12/2020 výzvu k podání žádosti o udělení 
statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (dále také jako „výzva").

Na základě této výzvy podal žadatel dne 14. 12. 2020 svou žádost. K žádosti žadatel přiložil 
následující podklady: prohlášení žadatele o statut centra vysoce specializované péče 
o pacienty s iktem (dále též jako „IC"), že splňuje požadavky na technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení, v němž má být vysoce specializovaná péče poskytována 
personální zabezpečení této péče v rozsahu uvedeném ve výzvě; údaje o technickém 
a věcném vybavení IC; údaje o personálním zabezpečení včetně dokladů o nejvyšší 
dosažené kvalifikaci a výši úvazku pracovníka určeného pro výkon funkce vedoucího IC 
a jmenný seznam zdravotnických pracovníků, kteří se podílí na činnostech IC včetně 
uvedení jejich kvalifikace a výše úvazků; údaje o počtu pacientů, jimž byla v IC poskytována
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vysoce specializovaná péče a údaje o počtu provedených zdravotních výkonů v posledních 2 
po sobě jdoucích letech; popis organizace urgentního příjmu.

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.

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.

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

Mgr. Zbyněk Podhrázký 
pověřen řízením sekce zdravotní péče
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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 136187190-226059-
210224141930, 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.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
24.2.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Klaudia Dvořáková

136187190-226059-210224141930

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



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 136187227-186593-
210224142002, skládající se z 3 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.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
24.2.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eliška Slámová

136187227-186593-210224142002

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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