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RozF{oENUTÍ
Mínisterstvo zdravotnictví, jako věcně příslušný správní orgán dle s 112 odst. 1zákona
372na11 sb., o zdravotních sluŽbách a podminkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních sluŽbách), ve znění pozdějšíchpředpisŮ (dále jen ,,zákon č. 372nu1 Sb.") ve
věci Žádosti o udělení statutu centra Vysoce specializované péče(dále také jen ,,řízení") dle
8112 a následuiící zákona č.372,2a11 sb.' podané dne '14' 4' 2015, Fakultní nemocnicí
Ěrno, tČo: 65269705, se sídlem Jihlavská 34ano,625 00 Brno (dále také jen ,'ŽadateÍ"),
v souladu s $ 68 správnÍho řádu uděluje

i'

statut
centra vysoce specializované cerebrovaskulární péěe
poskytovateli zdravotních sluŽeb

Fakultní nemocnice Brno, se sÍdlem Jihlavská 340I2o,
625 00 Brno
lČo:65269705
na dobu do 31. 12.2024'

odůvodněni:
Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále také jako ,,ministerstvo") zveřejnilo ve smyslu
ust. $ 112 odst' 1, odst' 2 zákona é.372Í2011 Sb. na svých internetových stránkách a ve
Věstňíxu Ministerstva zdravotnictvi ČR v částce 4l2o15 výzvu k podání Žádosti o udělení
jako ,,výzva").
stalutu centra Vysoce specializované cerebrovaskulární póěe (dále také

Na základě této výzvy podal Žadatel dne 14.4.2015 svou Žádost. KŽádosti Žadatel přiložil
údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované
následující podklaáy: kópii
'o zřizovaci listiny,
vybavení zdravotnického zařízení a o
a
věcném
technickém
iaravotňi pee", úóaje
dosažené kvalifikaci a výši Úvazku
o
nejvyšší
personálníň zabezpéěeni včeině dokladŮ
jimŽ
pacientů,
byla ve zdravotnickém zařizení
počtu
o
bdbornéno zástupce centra, údaje
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poskytována vysoce specialízovaná péie a Údaje o počtu provedených zdravotních výkonů
v posledních 2 po sobě jdoucích letech.
Ministerstvo v souladu s ust' $ 112 odst' 4 zákon č,372l2a11 Sb' posoudilo Žádost Žadatele a
dospělo k závěru, Že žadatel vyhověl podmínkám stanoveným ve výzvě.

Vzhledem

rozhodnutí.

k

výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku

tohoto

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle S 152 odst' 1 správního řádu ve spojení s $ 112
zákona é' 37212011 Sb. rozklad' a to podáním k Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě do 15 dnů
ode dne oznámeni rozhodnutí. o rozkladu rozhoduje ministr zdravotniďví. Lhůta pro podání
rozkladu počínáběŽet dnem následujÍcím po dnioznámení tohoto rozhodnutí.
Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Křemenová, odbor zdravotních sluŽeb
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