
číslo výzvy komponenta subkomponenta název výzvy

druh výzvy 

(otevřená/zjednodušená; 

průběžná/kolová)

předpokládané 

datum vyhlášení 

výzvy

Předpokládaná 

doba příjmu žádostí

Předpokládané 

nejzazší datum pro 

ukončení fyzické 

realizace jednotlivých 

projektů

Předpokládaná 

alokace výzvy v Kč 

bez DPH

Předpokládaná alokace 

výzvy v Kč včetně DPH
oprávněný žadatel milník/cíl

6.1 6.1.1.0 Optimalizace systému vzdělávání předem definovaný projekt 2022 1 měsíc 30.06.2024 100 000 000,00 121 000 000,00
MZ ČR, PO MZ ČR, OSS MZ ČR

231

6.1 6.1.1.1
Vznik simulačního centra intenzivní 

medicíny
předem definovaný projekt 2022 1 měsíc 31.12.2025 564 750 000,00 683 347 500,00

Fakultní nemocnice v Motole

6.1 6.1.1.1
Posílení a rozvoj kapacit simulačních 

center
otevřená, průběžná výzva 2023 1 měsíc 31.12.2025 158 000 000,00 200 000 000,00

6.1 6.1.2
Rehabilitační péče pro pacienty po 

kritických stavech
otevřená, průběžná výzva 2022 4 měsíce 31.12.2024 1 900 526 315,79 2 299 636 842,11

1) příspěvkové organizace organizačních složek státu

2) organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi

3) obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče 

podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Obor péče: Rehabilitační a fyzikální medicína 

Bude blíže definováno – předpokládá se, že budou podpořeny přednostně 

poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů 

(1. a 2. typu) a poskytovatelé lůžkové následné péče poskytující zdravotní péči s 

vykazovanými kódy ošetřovacích dnů dle sazebníku zdravotních výkonů 

zdravotních pojišťoven (alespoň jeden typ):

•	následná intenzivní péče (NIP) – 00017, 

•	rehabilitační následná péče – 00022.

234

31_22_047 6.1 6.1.3
Vybudování centra kardiovaskulární a 

transplantační medicíny
předem definovaný projekt 10/2022 1 měsíc 31.12.2025 1 280 856 074,72 1 549 835 850,42 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie 235

6.2 6.2.2.

Podpora a zvyšování kvality 

preventivních screeningových 

programů

předem definovaný projekt 2022
Průběžná výzva do 

poloviny roku 2023 
30.06.2026

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví (OSS) pověřena 

ministerstvem k realizaci.

6.2 6.2.2

Podpora a zvyšování kvality 

preventivních screeningových 

programů

otevřená, průběžná výzva 2023

31_22_048 6.2 6.2.3
Vybudování Motolského 

onkologického centra 
předem definovaný projekt 10/2022 1 měsíc 30.06.2026 3 718 905 109,49 4 499 875 182,48 Fakultní nemocnice v Motole 240, 241

6.2 6.2.4

Rozvoj vysoce specializované 

hematoonkologické a onkologické 

péče

otevřená, průběžná výzva 2022 4 měsíce 30.06.2026 3 491 962 500,00 4 225 274 625,00

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče – poskytovatelé 

zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování.

- komplexní onkologická centra (KOC) – poskytovatel lůžkové péče definovaný 

ve Věstníku MZ ČR, částka č. 7/2020, resp. 8/2020, jakožto centrum vysoce 

specializované péče pro dospělé i pro děti vč. spolupracujících subjektů

- hematoonkologická centra (HOC) – poskytovatel lůžkové péče definovaný ve 

Věstníku MZ ČR č. 7/2020 (centrum vysoce specializované hematoonkologické 

péče pro dospělé a pro děti) 

242

31_22_042 6.2 6.2.5

Vznik a rozvoj Centra onkologické 

prevence a infrastruktury pro 

inovativní a podpůrnou péči 

Masarykova onkologického ústavu

předem definovaný projekt 21.09.2022 1 měsíc 31.12.2025 826 000 000,00 999 460 000,00
Masarykův onkologický ústav

243, 244

celkem 12 441 000 000,00 15 062 430 000,00

400 000 000,00 484 000 000,00

232,233

237, 238, 

239


