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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne 17. června 2022 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx. 
 
Předmětným podáním jste se požádala o následující informace: 
1. Všechny dostupné informace k plánovanému projektu „Český onkologický institut, 
projekt moderní komplexní onkologické nemocnice“, který by měl být dle veřejně 
dostupných informací financován v rámci realizace Národního plánu obnovy (NPO).  
2. Zejména všechny informace o související stavební činnosti v areálu Fakultní 
nemocnice v pražském Motole, tzv. dobudování tamního, již existujícího onkologického 
centra, včetně všech nezbytných kroků stavební činnosti předcházejícím (zpracování 
studie proveditelnosti aj.).  
3. Pokud již existuje harmonogram činností, žádám i o jeho poskytnutí.  
4. Kdo konkrétně má na Ministerstvu zdravotnictví předmětný projekt na starost, resp. 
s kým je možné konzultovat případné doplňující dotazy, včetně uvedení kontaktních údajů 
na tuto zodpovědnou osobu.   
 
K Vašim dotazům uvádím: 
 

ad 1) 

Informace k jednotlivým subkomponentám včetně informací o vyhlášených výzvách  
a plnění NPO jsou dostupné zde: https://www.planobnovycr.cz/.  

ad 2)  

Stavba Motolského onkologického centra je dostavbou stávajícího onkologického centra 
umístěného v areálu nemocnice a obě budovy po dokončení vytvoří ucelený komplex se 
zaměřením na onkologickou péči. V současnosti probíhá ověření architektonicko-stavební 
studie s cílem splnění podmínek NPO. 

ad 3) 

Ministerstvo zdravotnictví vystupuje v rámci Národního plánu obnovy jako vlastník pilíře  
č. 6 Zdraví a odolnost obyvatel. Z tohoto titulu implementuje nastavené postupy  
a metodické pokyny tak, aby byla zajištěna administrace jednotlivých projektů. V současné 
době jsou připravovány texty výzev k podání žádostí o poskytnutí dotace, na základě, 
kterých mohou jednotliví žadatelé podat svoji projektovou žádost. Fakultní nemocnice 
v Motole jako oprávněný žadatel v jedné z výzev bude po jejím vyhlášení podávat svoji 
projektovou žádost, ve které budou uvedeny ve výzvě požadované detaily a parametry 
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plánovaného projektu/stavby. V tuto chvíli však nemá Ministerstvo zdravotnictví k dispozici 
Vámi požadované údaje. Na základě nastavených milníků a cílů ze strany Evropské 
komise bude harmonogram prací nastaven tak, aby Motolské onkologické centrum bylo 
uvedeno do provozu v 2Q/2026. 

 

ad 4) 

Administraci všech projektů, které budou realizovány v rámci pilíře č. 6 Zdraví a odolnost 
obyvatel, zajišťuje za vlastníka komponenty, tj. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
evropských fondů a investičního rozvoje ve spolupráci s Odborem zdravotní péče. 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky  

 


