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Ministerstvo zdravotnictví podpoří jednou miliardou rozvoj
specializovaných iktových a cerebrovaskulárních center v České
republice
Ministerstvo zdravotnictví podpoří 31 projektů na podporu specializovaných iktových a
celebrovaskulárních center v rámci 8. výzvy oblasti intervence Služby v oblasti veřejného zdraví
Integrovaného operačního programu. Do zdravotnictví tak přitečou další finanční prostředky ve
výši cca 1 miliardy Kč.

Podpořeny nebudou pouze největší fakultní a krajské nemocnice, ale i další nemocnice pečující o
osoby s cévní mozkovou příhodou nacházející se v bývalých okresních městech - např. v Písku,
Vyškově či České Lípě. Ministerstvo zdravotnictví tak navazuje na v minulosti realizovanou
podporu traumacenter, onkologických center a kardiologických center, tedy tu nejnáročnější
superspecializovanou péči v českých nemocnicích.
Finanční prostředky Ministerstvo zdravotnictví čerpá z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím

Integrovaného

operačního

programu,

který

je

zaměřený

na

řešení

společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury veřejné správy, veřejných služeb a
územního rozvoje. Celkem je na modernizaci zdravotnictví v období 2007 až 2013 určeno
více než 7,4 miliard Kč. V rámci prvních sedmi výzev již bylo rozděleno cca 5,5 mld. Kč a
vyplaceno cca 2,8 mld. Kč. Ministerstvo zdravotnictví je tedy nejúspěšnějším ministerstvem v
čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. Podrobné informace o
současných

výzvách

jsou

k

dispozici

www.mzcr.cz/Unie/obsah/evropske-fondy_1132_8.html

na

internetových

nebo

na

stránkách

www.strukturalni-

fondy.cz/iop/3-2.
Žádosti o dotaci mohly nemocnice splňující podmínku zařazení mezi specializovaná iktová a
cerebrovaskulární centra podávat do poloviny března roku 2011, následoval hodnotící a výběrový
proces, do kterého byla zapojena celá řada odborníků například také z fakulty biomedicínské
ČVUT. Ti posuzovali zejména hospodárnost, efektivnost a účelnost plánovaných nákupů
přístrojové techniky v rámci jednotlivých žádostí. Výběrová komise tak v součtu snížila původně
požadovanou výši dotace o 65 mil. Kč. Nebyly však kráceny pouze finanční prostředky. Výběrová
komise se v případech, kdy žadatel požadoval pořízení přístroje vyšší technické třídy, než je pro
provádění superspecializované

zdravotní péče

nezbytné,

rozhodla o

snížení technických

parametrů zdravotnické techniky.
V rámci realizace schválených projektů bude Ministerstvo zdravotnictví přísně kontrolovat
dodržování „Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví", která stanovuje pravidla
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pro realizaci veřejných zakázek a je závazná pro fakultní nemocnice. Vzhledem k tomu, že tyto
konkrétní prostředky plynou prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, bude moci dodržování

těchto pravidel tentokrát vyžadovat i po zřizovatelích ostatních nemocnic. Mezi nejdůležitější
zásady patří použití nejnižší ceny jako jediného hodnotícího kritéria v případě, že je možné
přesně nadefinovat předmět zakázky, či možnost dílčího plnění v rámci zakázek tak, aby byla
umožněna účast i menších společností a přímých dodavatelů.
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR - Odbor komunikace s veřejností.
Tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz.
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