
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 7. října 2022 a evidována pod č. j.: xxx, jste požádal o následující 
informace:   
1) Jaké dotace jsou možné získat pro zdravotnické zařízení? 

2) Jaké dotace jsou možné získat pro nově vznikající zdravotnické zařízení? 

3) Jaké dotace jsou možné získat pro nově vznikající zdravotnické zařízení poskytující 

sonografické ambulantní vyšetření? 

 

K Vašemu dotazu sděluji: 
 

Na webových stránkách MZ v sekci Dotace a programové financování naleznete dotační 

programy MZ ČR odboru regulace cen a úhrad, které byly vyhlášeny pro roky 2020 až 

2023 (https://www.mzcr.cz/category/dotace-a-programove-financovani/). 

 

Například se jedná o Národní dotační programy (https://www.mzcr.cz/category/dotace-a-

programove-financovani/narodni-dotacni-programy-pro-rok-2023/), Mimořádný dotační 

program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické 

a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví  

v souvislosti s epidemií covid-19 (https://www.mzcr.cz/mimoradny-dotacni-program-pro-

poskytovatele-luzkove-pece-s-cilem-prevence-negativnich-dopadu-psychicke-a-fyzicke-

zateze-a-obnovy-psychickych-a-fyzickych-sil-pro-pracovniky-ve-zdravotnictvi/) nebo 

Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění 

provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice 

Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění 

provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice 

– Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).  

 

 

Dále existují dotační tituly v rámci Evropských fondů. Ty jsou vypisovány v konkrétních 

oblastech a aktivitách. Vzhledem k tomu, že v dotazu č. 1 a 2, nejsou zdravotnická zařízení 

specifikována, jedná se o všechny možnosti Výzev k předkládání žádostí o podporu 

uveřejněné zde: https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/. 
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Specificky pro nově vznikající zdravotnické zařízení poskytující sonografické ambulantní 

vyšetření, tak jak je uváděno v dotazu č. 3, v současnosti není žádný dotační titul 

vyhovující.  

 

Nad rámec uvedeného je možné na zdravotnická zařízení získat různé formy podpory  

od jiných organizačních složek státu (např. Ministerstvo pro místní rozvoj), krajů nebo obcí, 

ke kterým není Ministerstvo zdravotnictví z hlediska zákona 106/1999, o svobodném 

přístupu k informacím, kompetentní se vyjadřovat. 

 

Závěrem uvádíme, že dotace rovněž mohou získat poskytovatelé zdravotních služeb, kteří 

jsou akreditování k zajišťování specializačního vzdělávání, a to na spolufinancování 

nákladů, které jím vznikají v souvislosti se vzděláváním školenců. 

 

Více informací je k dispozici na webu MZ zde: RM 2022 – Ministerstvo zdravotnictví 

(mzcr.cz) 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 

 

https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/rezidencni-mista-lekari/rm-2022/
https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/rezidencni-mista-lekari/rm-2022/

