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Cíle výzvy – čeho a do kdy máme dosáhnout - I

• Opatření by mělo vést k propojení poskytovatelů zdravotní péče do
interoperabilního systému s portálem elektronického zdravotnictví, který
budou tito poskytovatelé moci využívat pro vkládání informací a
komunikaci mimo jiné s občany, poskytovateli zdravotních služeb a
zdravotními pojišťovnami.

• Propojení poskytovatelů zdravotních služeb / zdravotnických zařízení se
službami elektronického zdravotnictví podle pravidel pro interoperabilitu a
úplné zprovoznění portálu elektronického zdravotnictví se zlepšenou
funkčností a katalogem služeb.

• Úprava v jednání s EK
• Termín Q4 2025, 15 poskytovatelů



Tematické nastavení

• Tematické nastavení výzvy jako IROP

• Předem definovaní příjemci
• Poskytovatelé zdravotní péče s urgentním příjmem I. typu

• Poskytovatele zdravotní péče s urgentním příjmem II. typu v Praze

• Vysoce specializovaná centra v Praze

• K dispozici celkem 823 mil. Kč, rozdělení na poskytovatele v gesci MZd

• Nezpůsobilé výdaje – celé DPH

• Možno čerpat na vše spojené s plněním cíle X notebooky, PC, atd. do 
této kategorie nespadají



Proces schvalování – žádost o finanční 
podporu/veřejné zakázky

Žádost o finanční podporu

1. Vkládání přes MS2014+

2. Probíhá formální posouzení žádosti o finanční podporu ze strany 
MV

3. Probíhá věcné posouzení žádosti o finanční podporu ze strany MZd
a OHA

4. Připomínky/vypořádání připomínek dle potřeby

5. To vše cca 30 kalendářních dní, v odůvodněných případech déle 



Proces schvalování – veřejné zakázky

1. Kontrola VZ ve fázích
1. Před zahájením VZ

2. Před podpisem smlouvy

3. Před uzavřením dodatku

2. Příjemce může zahájit zakázku bez ohledu na připomínky MV

3. Obdobné jako v IROP



Na co výzva navazuje

• Výstupy NPO, které jsou k dispozici zde + doplňující informace ve 
výzvách a dalších podkladech MZd

https://ncez.mzcr.cz/cs/milnik-3


Důležité odkazy

• Úvodní strana - Národní plán obnovy (mvcr.cz)

• FAQ - Nejčastější otázky - Národní plán obnovy (mvcr.cz)

• Aktuálně vypsané výzvy - Aktuálně otevřené výzvy - Národní plán 
obnovy (mvcr.cz)

• MS2014+ - ISKP14+ : Úvod (mssf.cz)

• Vzor výzvy k dispozici na Úvodní strana - Národní plán obnovy 
(mvcr.cz)

• Vzor žádosti o finanční podporu - Programové dokumenty - Národní 
plán obnovy (mvcr.cz)

https://www.mvcr.cz/npo/
https://www.mvcr.cz/npo/clanek/nejcastejsi-otazky.aspx
https://www.mvcr.cz/npo/clanek/vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy.aspx
https://mseu.mssf.cz/
https://www.mvcr.cz/npo/
https://www.mvcr.cz/npo/clanek/dokumenty-programove-dokumenty-programove-dokumenty.aspx

