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Úvod 

 

Rostoucí incidence zhoubných nádorů a s ní 
související vysoká mortalita má závažné společenské 
důsledky a péče o nemocné podstatně zatěžuje 
zdravotnický rozpočet.  

 

Úloha MZ ČR - aktivní podpora veškerých aktivit 
směřujících ke snižování výskytu a úmrtnosti na 
nádorová onemocnění. 

 

 

  



Pokles úmrtnosti na zhoubné novotvary při zvyšující 

se incidenci 

Důvody poklesu úmrtnosti při stoupající 
incidenci: 
 

• kvalita lékařské péče  

• dostupnost nových diagnostických a 
terapeutických prostředků  

• časnější diagnostika 

• lepší organizace onkologické léčby =   

 

 vznik komplexních onkologických center.   

 



Komplexní onkologická centra 

V České republice byla v roce vytvořena tzv.  

Síť komplexní onkologické péče  

Cíle KOC: 

• zajistit pro pacienty co nejkvalitnější, vysoce 

specializovanou onkologickou péči 

• efektivní a účelné využití finančních prostředků 

• vytvořit pracoviště, která splňují náročná kritéria 

pro zajištění takovéto péče  

Dohled nad plněním kritérií:  

• odborné společnosti  

• zdravotní pojišťovny  

Dobře fungující systém = úspěšnost léčby a snižující 

se úmrtnost na nádorová onemocnění.  

 

  



Komplexní onkologická centra 

Věstníky MZ ČR – podmínky pro získání statutu KOC a 

seznam pracovišť, která tento statut získala 

 

• Věstník MZ ČR částka 6/2006, Síť onkologické péče v 

České republice – zařazeno  18 KOC 

 

• Věstník MZ ČR částka 7/2008 Onkologická péče v ČR  

- zařazeno 13 KOC 

Zařazení center do sítě KOC: 

- audity v roce 2008 (zástupci MZ, odborných společností, 

zdravotních pojišťoven) 

- schválení MZ, udělení statutu KOC 

-  redukce počtu KOC  

 

 



Seznam komplexních onkologických center 

1) Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň; 

2) Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí/Labem, o.z; 

3) Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.; 

4) Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové ve 

spolupráci s Radiologickým centrem společnosti Multiscan, s.r.o.; 

5) Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o.; 

6) Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.; 

7) Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc; 

8) Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín, a.s.; 

9) Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava; 

10) Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně   

ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a FN U Svaté Anny; 

11) Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín; 

12) Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole; 

13) Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se 

Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí. 

 



Udělení statutu KOC 

Osvědčení o splnění podmínek poskytování 

onkologické péče nejvyššího stupně 

 

Platnost osvědčení do 31.12.2013 

KOC  Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín 

KOC Nemocnice Jihlava 

KOC Masarykovy nemocnice v  Ústí nad Labem 

 

Platnost osvědčení do 31.12.2015 

Ostatní KOC 



Podpora z IOP 

Podmínky čerpání finančních prostředků 

IOP: 

• zařazení centra do Seznamu KOC zveřejněných ve 

Věstníku MZ ČR, částka 7/2008  

• dodržování stanovených kritérií 

•  pětiletá udržitelnost projektu  

 

14. výzva na rok 2014 -  obnova přístrojů, které jsou ve 

standardu vybavenosti podle věstníku: 

• podpořeno 13 projektů 

• rozděleny finanční prostředky ve výši 951 mil. Kč  

 



Centra vysoce specializované zdravotní péče 

Výzvy MZ k  podání žádosti o udělení statutu 
centra vysoce specializované zdravotní péče, 
mimo jiné i pro onkologii, podle zákona 
č.372/2011Sb., o zdravotních službách 
 

Vysoce specializovaná centra v oblasti onkologie 
specializovaná na další obory (např.onkogynekologie) 
-  podmínka vzniku – vazba na KOC 

 
Pozn. Vznik center podle zákona nebude mít vliv na 
čerpání prostředků IOP (vazba na KOC uvedená ve 
Věstníku MZ ČR částka 7/2008 + pětiletá udržitelnost).  

 



Postup ministerstva při udělování statutu centra 

vysoce specializované péče 

 

1. Uveřejnění výzvy ve Věstníku MZ ČR a na 

internetových stránkách MZ 

2.  Posouzení žádostí a vyřazení uchazečů, kteří 

nevyhověli podmínkám vymezeným ve výzvě 

3. Stanovení pořadí ostatních uchazečů 

4. Při rozhodování o udělení statutu centra se 

přihlédne k určenému pořadí uchazečů 

5. Zveřejnění seznamu center na internetových 

stránkách MZ a ve Věstníku MZ ČR 

 

Na udělení statutu centra vysoce specializované 

zdravotní péče není právní nárok. 

 

 



Závěr 

Cílem Ministerstva zdravotnictví je zajistit pro 

onkologické pacienty co nejlepší možnou zdravotní 

péči při co nejefektivnějším využití finančních 

prostředků. Toho lze dosáhnout centralizací vysoce 

specializované zdravotní péče, tedy koncentrací 

špičkových odborníků a nejmodernějších technologií  

do  vybraných pracovišť. V tomto trendu hodlá 

ministerstvo i nadále pokračovat. 

 

 

 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST! 


