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R O Z H O DN U TÍ  

Ministerstvo zdravotnictví, jako věcně příslušný správní orgán dle § 113 c) 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 screeningového pracoviště v programu screeningu 
kolorektálního karcinomu dle § 113 c) a následující zákona č. 372/2011 Sb., podané 
poskytovatelem Mulačova nemocnice s.r.o., IČ 252 02 189 (dále také „uchazeč“) v souladu 
se správním řádem uděluje 

statut 

screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu 

poskytovateli zdravotních služeb 

 

Mulačova nemocnice s.r.o. 

se sídlem Dvořákova 1207/17, 301 00 Plzeň 

IČ 252 02 189 

 

Pracoviště 

Gastroenterologická ordinace 

Dvořákova 1207/17, 301 00 Plzeň 

 

                                                        na dobu do 31. 12. 2026 

O d ů v o d n ě n í :  

Ministerstvo zdravotnictví (dále také „ministerstvo“) dne 20. 12. 2021 zveřejnilo ve smyslu 
ust. § 113 c) odst. 2 a § 113 d) zákona o zdravotních službách na svých internetových 
stránkách a ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (dále také jen „Věstník MZ“) v částce 14/ 
2021 výzvu k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v programu 
screeningu kolorektálního karcinomu (dále také jako „výzva“). Lhůta stanovená výzvou 
pro podávání žádostí uplynula dne 19. 1. 2022.  
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Ve výzvě ministerstvo stanovilo podmínky dle § 113 d) zákona č. 372/2011 Sb., 
a to požadavky na minimální technické a přístrojové vybavení screeningového pracoviště, 
na jeho personální zabezpečení, na počty provedených vyšetření, na zajištění související 
péče, na sledování a vyhodnocování činnosti screeningového programu (datový audit) 
a na kontrolu kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti pracoviště.  

 

Na základě této výzvy podal poskytovatel Mulačova nemocnice s.r.o. svou žádost a předložil 
ke své žádosti údaje o rozsahu a objemu poskytované zdravotní péče, kterou je jako 
uchazeč o statut screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního 
karcinomu schopen zajistit, údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického 
pracoviště v němž má být screeningový program prováděn a údaje o personálním 
zabezpečení pracoviště. Uchazeč doložil osobní údaje vedoucího pracovníka 
screeningového pracoviště (jméno a příjmení, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené 
kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku), doložil vymezení území, pro které 
je schopen zajistit poskytování v programu screeningu kolorektálního karcinomu a dále 
údaje o počtu jím vyšetřených pacientů v časovém intervalu od 1. 1. do 31. 12. roku 2019 
nebo 2020 nebo 2021. Součástí žádosti bylo i prohlášení uchazeče o statut screeningového 
pracoviště, že je schopen splnit požadavky na technické a věcné vybavení a personální 
zabezpečení pro provádění programu screeningu kolorektálního karcinomu 
v požadovaném rozsahu a ve lhůtě uvedené ve výzvě. Uchazeč si je vědom skutečnosti, 
že požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení je povinen plnit 
po celou dobu platnosti statutu.  

  

Ministerstvo posoudilo žádost poskytovatele podanou na základě výzvy ministerstva podle 
§ 113 c) odst. 1 a dospělo k závěru, že uchazeč vyhověl podmínkám stanoveným ve výzvě 
a rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad, a to podáním 
učiněným do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí u Ministerstva zdravotnictví, 
odboru zdravotní péče. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví. Lhůta pro podání 
rozkladu počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto rozhodnutí. 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Šindlářová, odbor zdravotní péče 

 

 

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 
náměstek pro zdravotní péči 

podepsáno elektronicky 
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