
2. on-line jednání pracovní 
skupiny pro Zdravotnictví

8. září 2021



Program jednání

1) Projekty Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje ve Zdravotnické 
záchranné službě JMK
2) Dotační možnosti ve zdravotnictví
3) Aktuální informace



1/ Projekty RAP v ZZS JMK
Seznam 
projektů 
(priorita)

Název projektu Stručný obsah projektu Žadatel 
Adresa žadatele, 
kontaktní údaje 

žadatele

Výdaje projektu  
v mil Kč

Předpokláda
ný termín 
realizace 

měsíc, rok

Naplňování 
indikátorů 

IROP

Stav připravenosti 
projektu k realizaci 

celkové 
výdaje 
projektu  

z toho 
podíl 
EFRR 
70%

zaháje
ní 

realiza
ce

ukončen
í 

realizace

název 
indikát
oru

cílová 
hodnota 
dosažen

á 
realizací  
projektu

stručný 
popis, 
např. 
zpracovaná 
PD, 
zajištěné 
výkupy, 
výběr 
dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne/ne
relevantní

1

ZZS JMK - Letecká 
záchranná služba

Od 1.1.2021 do 31.12. 2028 bude vrtulníky pro provoz LZS 
zajišťovat privátní provozovatel Dočasná základna je pouze 
provizoriem na dobu nezbytně nutnou k vybudování trvalé 
základny. Pro její vznik jsou již vybrány prostory a zahájeny první 
nezbytné úkony k realizaci. 

JMK Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
682 01 BRNO
Odbor investic 
Jihomoravského kraje
Zdravotnická 
záchranná služba 
Jihomoravského kraje, 
p.o.                         

100 70 2022 2024 příprava PD ne

2

ZZS JMK - výstavba 
TZ a parkovacích 
stání Brno-Bohunice

Objekt ZZS JmK v Brně Bohunicích je díky umístění velké výjezdové 
základny, ředitelství, centrálního skladu ZZS JmK a vzdělávacího a 
výcvikového střediska (VVS) nejvýznamnějším a současně z 
pohledu logistiky nejnáročnějším objektem organizace V celé 
lokalitě Bohunice je kritický nedostatek parkovacích míst. Výstavba 
technického zázemí vyřeší všechny uvedené problémy. Půjde o 
třípodlažní budovu. Ve 2. NP  budou vybudována parkovací stání 
pro vozidla zaměstnanců ZZS JmK a pro účastníky vzdělávacích 
aktivit, kteří přijíždějí z celé ČR ze složek IZS. Jako parkovací plocha 
bude určena i střecha objektu (3.NP).

JMK Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
682 01 BRNO
Odbor investic 
Jihomoravského kraje
Zdravotnická 
záchranná služba 
Jihomoravského kraje, 
p.o.                         

236 165,2 2021 2024 příprava PD ne



Seznam 
projektů 
(priorita)

Název projektu Stručný obsah projektu
Žadate

l 
Adresa žadatele, kontaktní 

údaje žadatele

Výdaje 
projektu  v 

mil Kč

Předpokládan
ý termín 
realizace 

měsíc, rok

Naplňování 
indikátorů IROP

Stav připravenosti 
projektu k realizaci 

celkov
é 
výdaje 
projek
tu  

z toho 
podíl 
EFRR 
70%

zaháje
ní 

realiza
ce

ukonče
ní 

realizac
e

název 
indikát
oru

cílová 
hodnota 
dosažen

á 
realizací  
projektu

stručný 
popis, 
např. 
zpracovaná 
PD, 
zajištěné 
výkupy, 
výběr 
dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne/ne
relevantní

3

ZZS JMK - výjezdová 
základna Břeclav

Vybudování nové výjezdové základny ZZS JmK v Břeclavi. Stávající 
základna již nevyhovuje legislativním požadavkům, některé 
prostory jsou technicky ve špatném stavu, Nemocnice Břeclav 
potřebuje prostory, aktuálně pronajaté ZZS JmK k realizaci vlastních 
záměrů rozvoje.

JMK Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
682 01 BRNO
Odbor investic Jihomoravského 
kraje
Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o.                         

80 56 2022 2024 příprava PD ne

4

sanitní vozidla RLP 72 
ks

Zajištění pravidelné obměny vozového parku ZZS, která je naprosto 
nezbytná pro udržení akceptovatelné výše nákladů na jeho provoz. 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o.                         

326,5 228,55 2022 2027 nerelevantní



Seznam 
projektů 
(priorita)

Název projektu Stručný obsah projektu Žadatel 
Adresa žadatele, kontaktní 

údaje žadatele

Výdaje 
projektu  v 

mil Kč

Předpokládan
ý termín 
realizace 

měsíc, rok

Naplňování 
indikátorů IROP

Stav připravenosti 
projektu k realizaci 

celkov
é 
výdaje 
projek
tu  

z toho 
podíl 
EFRR 
70%

zaháje
ní 

realiza
ce

ukonče
ní 

realizac
e

název 
indikát
oru

cílová 
hodnota 
dosažen

á 
realizací  
projektu

stručný 
popis, 
např. 
zpracovaná 
PD, 
zajištěné 
výkupy, 
výběr 
dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne/ne
relevantní

5

osobní vozidla pro 
setkávací systém 6 ks

Periodická obměna osobních vozidle pro setkávací systém v letech 
2022, 2024, 2026 - vždy po 2 ks

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o.                         

12,7 8,89 2022 2026 nerelevantní

6

monitory životních 
funkcí 60 ks

Zahájení komplexní obměny přístrojového vybavení, která umožní 
konzultaci posádek RZP s lékařem ZZS, při které bude mít lékař 
náhled na data monitoru zasahující posádky v reálném čase. Toto 
povede ke zrychlení a zkvalitnění poskytované péče v souladu s 
aktuálním trendem ZZS ve vyspělých zemích. Zároveň tento systém 
připravuje ZZS JMK na variantu nedostatku lékařů pro PNP a 
nutnost poskytovat obdobný či větší rozsah péče jako nyní i s 
menším počtem lékařů.

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o.                         

40,9 28,63 2022 2027 nerelevantní

7

Výpočetní technika Obměna stávající techniky a doplnění stavu. ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o.                         

36,55 25,585 2022 2027 nerelevantní



Seznam 
projektů 
(priorita)

Název projektu Stručný obsah projektu Žadatel 
Adresa žadatele, 

kontaktní údaje žadatele

Výdaje 
projektu  v 

mil Kč

Předpokládan
ý termín 
realizace 

měsíc, rok

Naplňování 
indikátorů IROP

Stav připravenosti 
projektu k realizaci 

celkov
é 
výdaje 
projek
tu  

z toho 
podíl 
EFRR 
70%

zaháje
ní 

realiza
ce

ukonče
ní 

realizac
e

název 
indikát
oru

cílová 
hodnota 
dosažen

á 
realizací  
projektu

stručný 
popis, 
např. 
zpracovaná 
PD, 
zajištěné 
výkupy, 
výběr 
dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne/ne
relevantní

8

dýchací přístroje 20 
ks

Periodická obměna zdravotnické techniky v letech 2022-2027 ZZS JmK Zdravotnická záchranná 
služba Jihomoravského 
kraje, p.o.                         

5,5 3,85 2022 2027 nerelevantní

9

Komunikační 
technika

Obměna stávající techniky a doplnění stavu. ZZS JmK Zdravotnická záchranná 
služba Jihomoravského 
kraje, p.o.                         

4,575 3,2 2022 2027 nerelevantní

10

vozidla pro technický 
úsek

Rozšíření vybavenosti a tím zvýšení kvality. ZZS JmK Zdravotnická záchranná 
služba Jihomoravského 
kraje, p.o.                         

4 2,8 2022 2027 nerelevantní



Seznam 
projektů 
(priorita)

Název projektu Stručný obsah projektu Žadatel 
Adresa žadatele, 

kontaktní údaje žadatele

Výdaje 
projektu  v 

mil Kč

Předpokládan
ý termín 
realizace 

měsíc, rok

Naplňování 
indikátorů IROP

Stav připravenosti 
projektu k realizaci 

celkov
é 
výdaje 
projek
tu  

z toho 
podíl 
EFRR 
70%

zaháje
ní 

realiza
ce

ukonče
ní 

realizac
e

název 
indikát
oru

cílová 
hodnota 
dosažen

á 
realizací  
projektu

stručný 
popis, 
např. 
zpracovaná 
PD, 
zajištěné 
výkupy, 
výběr 
dodavatele

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne/ne
relevantní

11

vozidlo vedoucího 
lékaře pro koordinaci 
a řízení osádek ZZS 
JM nejen v rámci MU 

Zajištění vozidla s dostatečnou  kapacitou pro spolehlivou 
komunikaci jak mezi jednotlivými složkami IZS v místě MU, tak 
pro komunikaci a předávání dat na KZOS ZZS JMK v rámci třídění 
a odsunu pacientů. 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná 
služba Jihomoravského 
kraje, p.o.                         

1,8 1,26 2025 2027 nerelevantní

12

vozidlo speciálních 
činností pro transport 
víceúčelových 
kontejnerů. Součástí 
vozidla je nosič 
kontejnerů včetně 
příslušenství 

Vybudování komplexního kontejnerového přepravního 
programu ZZS JMK tak, aby došlo ke snížení celkového množství 
vozidel speciálního určení a zároveň bylo možno na místo 
potřeby dopravit specifickou techniku a vybavení pro úspěšné 
zvládnutí zásahu. 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná 
služba Jihomoravského 
kraje, p.o.                         

5,5 3,85 2023 2024 nerelevantní

13

víceúčelový 
kontejner skříňového 
typu -mobilní zázemí 
pro zásah ZZS při MU 
s HPO 

Vybudování komplexního kontejnerového přepravního 
programu ZZS JMK. Ze zkušeností s nedávné doby i námětových 
cvičení, považujeme za prioritní zajištění dostatečného komfortu 
pro postižené při MU. V závislosti na místě a události a počtu 
zasažených osob a dostupnosti transportních prostředků může 
trvat odsun pacientů až mnoho desítek minut. Do té doby jsou 
postižené osoby vystaveny vlivům povětrnostních podmínek, 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná 
služba Jihomoravského 
kraje, p.o.                         

1 0,7 2023 2024 nerelevantní



Seznam 
projektů 
(priorita)

Název projektu Stručný obsah projektu Žadatel 
Adresa žadatele, 

kontaktní údaje žadatele

Výdaje projektu  
v mil Kč

Předpokládan
ý termín 
realizace 

měsíc, rok

Naplňování 
indikátorů IROP

Stav připravenosti 
projektu k realizaci 

celkové 
výdaje 
projektu  

z toho 
podíl 
EFRR 
70%

zaháje
ní 

realiza
ce

ukonč
ení 

realiza
ce

název 
indikáto
ru

cílová 
hodnot

a 
dosaže

ná 
realizac

í  
projekt

u

stručný 
popis, 
např. 
zpracova
ná PD, 
zajištěné 
výkupy, 
výběr 
dodavatel
e

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne/ne
relevantní

14

přenosné přístroje pro 
ultrazvukovou 
diagnostiku 10ks 

Rozšíření spektra diagnostických možností posádek RLP a zvýšení 
kvality a rozsahu péče obzvláště pro pacienty v kritickém stavu. 
Výrazný přínos především u pacientů s plicní embolii, 
pneumothoraxem, krvácením do dutiny břišní/hrudní. 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o.                         

1,85 1,295 2022 2025 nerelevantní

15

terénní čtyřkolka s 
přívěsem pro transport 
osob a materiálu při 
zásahu v nepřístupném 
terénu 

Naplnění potřeby dopravního prostředku schopného transportu 
materiálu a osob v obtížně průchodném terénu. Potřeba tohoto 
vozidla je akutní především při zajišťování sportovní, kulturních a 
obdobných akcí s účastí velkého počtu osob, k jejichž konání na území 
JMK často a pravidelně dochází. Mimořádně rizikovou oblastí jsou z 
tohoto pohledu vinařské oblasti a oblast Moravského krasu.

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o

0,4 0,28 2025 2027 nerelevantní

16

motocykl terénní se 
zdravotnickou 
zástavbou pro zajištění 
hromadných 
sportovních akcí a 
zásahy v nepřístupném 
terénu 2ks 

účelem pořízení je snaha o zřízení pilotního projektu first responderů
vybavených pro primární zásah u pacientů v nepřístupném terénu a 
zároveň uvnitř městské aglomerace, kde vzhledem k pravidelné 
obtížné dopravní situace dochází k prodloužení dojezdových časů 
posádek ZZS JMK.

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o

1,1 0,77 2025 2027 nerelevantní

17
krevní analyzátory 10 
ks

Rozšíření vybavenosti a tím zvýšení kvality poskytované 
přednemocniční péče.

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p.o

2 1,4 2022 2027 nerelevantní

CELKEM 858,375



1/ Projekty RAP v ZZS JMK
Usnesení č. 1/2-2021

PS pro Zdravotnictví doporučuje Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje aktualizaci

projektů RAP v ZZS JMK.



2) Dotační možnosti ve zdravotnictví

IROP pro období 2021-2027
Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva 
Aktivity směřující k naplnění specifického cíle:
• Pořízení materiálně-technické vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro základní složky IZS (Policie, 

HZS, ZZS) pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro zajištění dlouhodobé evakuace 
obyvatelstva atd. - stanice a technika

Příklady: Rekonstrukce hasičské zbrojnice; technický automobil pro zásah při haváriích 
způsobených únikem nebezpečných látek, sanitní vozidla RLP

• Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek 
Příklad: Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu

• Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva 
Příklad: Zavádění nových technických a technologických možností pro informování obyvatelstva

• Výstavba a modernizace strategicky významných ICT systémů základních složek IZS
Příklad: Modernizace Národního informačního systému IZS



IROP pro období 2021-2027 
Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva

• Projekty Zdravotnické záchranné služby musí být v souladu s Regionálním akčním plánem (RAP)

• Žadatelé – výhradně základní složky IZS (Policie, HZS ČR, ZZS), ne obce



Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví

Aktivity směřující k naplnění specifického cíle:

1. Primární péče – vznik a modernizace urgentních příjmů

Příklad: Výstavba krajského urgentního příjmu poskytujícího urgentní a intenzivní péči v jednom celku (příjmová 
část, ambulantní část, expektační lůžková část, resuscitační a intenzivní lůžková část)

2. Integrovaná péče

• Integrace zdravotních a sociálních služeb deinstitucionalizace psychiatrické péče

Příklad: Vybudování centra duševního zdraví komunitního typu

• Dostupnost následné a dlouhodobé péče vč. paliativní a hospicové péče

Příklad: Technické vybavení poskytovatelů péče (monitory vitálních funkcí, polohovací elektrická lůžka, chodítka, 
zvedáky do vany); přístrojové vybavení lůžkového hospice/mobilního paliativního týmu

• Dostupnost integrované onkologické péče, perinatologické a gerontologické péče ve všeobecných nemocnicích

Příklad: Přístrojové vybavení (sonografické přístroje, polohovací lůžka, ventilátory, rehabilitační pomůcky apod.)



Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví

3. Podpora ochrany veřejného zdraví

• rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a klinik infekčních onemocnění, včetně 

podpory rozvoje odběrových míst a laboratoří 

Příklad: Infrastruktura a přístrojové vybavení

Ostatní podmínky:

• Projekt obsahující výdaje na zdravotní přístroje je v souladu se stanoviskem Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví.

• Projekt na deinstitucionalizaci psychiatrické péče je v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče v ČR.



Národní plán obnovy ČR
NPO ČR schválen Evropskou komisí dne 6. září 2021

Komponenta 5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví (MŠMT)

Cíle:

▪ Poskytnutí systémové podpory prioritních oblastí lékařských věd a souvisejících společenskovědních disciplín

▪ Vznik národních vědeckých autorit v oblasti výzkumu infekčních chorob, onkologie, metabolických poruch a
kardiovaskulárních onemocnění a v oblasti výzkumu socioekonomických dopadů nemocí

Náklady na komponentu se odhadují v celkové výši 5 mld. Kč



Komponenta 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče 

Cíle:

▪ Rozvoj systému vzdělávání lékařského a nelékařského personálu v oblasti intenzivní medicíny,

▪ Zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech,

▪ Zlepšení možností plánování personálních kapacit na národní i regionální úrovni,

▪ Zlepšení organizace a průchodnosti postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků,

▪ Zlepšení infrastruktury pro zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků,

▪ Rozvoj vysoce specializované péče – vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny.

Celkové investiční výdaje na komponentu se odhadují na 4,7 mld. Kč.

Veškeré uvedené projekty budou zasmluvněny nejpozději ve 3Q 2023.



Komponenta 6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče 

Plánované investice:

• Vznik simulačního centra intenzivní medicíny včetně optimalizace systému vzdělávání (1,6 mld. Kč)

• Zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech (1,9 mld. Kč)

• Rozvoj vysoce specializované péče – vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny (1,2 mil. Kč)

• Implementace této investice : Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně



Komponenta 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče 

Hlavní cíle komponenty jsou:

• Národní onkologický program ČR – NOP ČR 2030

• Vybudování Českého onkologického institutu

• Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů

• Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče

• Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu

Celkové investiční výdaje na komponentu se odhadují 10,25 mld. Kč

Veškeré uvedené projekty budou zasmluvněny nejpozději ve 4Q 2023.



6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče 

Plánované investice:

• Vybudování Českého onkologického institutu (Praha, 6,8 mld. Kč)

• Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče (2 mld. Kč)

Implementace: Komplexní onkologická centra a Centra vysoce specializované hematoonkologické péče.

• Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického
institutu (Brno, 1 mld. Kč)



Děkujeme za pozornost 


