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Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. a) 

RM 2021 

(dále jen „Podmínky“) 

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

1. Dotace je poskytována pouze po dobu vzdělávání rezidenta v základním kmeni, pro který byla 

dotace přiznána. Po ukončení vzdělávání rezidenta v daném základním kmeni je poskytování 

dotace zastaveno. 

2. Celková doba vzdělávání rezidenta v základním kmeni nesmí přesáhnout 30 měsíců při rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby.  

V případě, že doba studia přesáhne 30 měsíců, bude poskytování dotace zastaveno. 

3. Dotace je poskytována pouze po dobu platnosti pracovního poměru rezidenta 

u akreditovaného zařízení, kterému je dotace poskytována.  

V případě skončení pracovního poměru rezidenta u daného akreditovaného zařízení je 

poskytování dotace zastaveno. 

4. V případě přerušení specializačního vzdělávání rezidenta v základním kmeni u akreditovaného 

zařízení je poskytování dotace přerušeno.  

V případě, že celková doba přerušení specializačního vzdělávání v základním kmeni přesáhne 

dobu 5 let, je poskytování dotace zastaveno. 

5. Příjemce je povinen oznámit změny údajů uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace do 15 

dnů ode dne, kdy změna nastala (den zápisu, nabytí právní moci rozhodnutí, apod.). V případě 

porušení této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 % vyplacené 

dotace. 

6. Žádost o změnu, kterou příjemce oznamuje změnu čerpání finančních prostředků v běžícím 

roce, musí být poskytovateli dotace/administrátorovi zaslána nejpozději do 15. listopadu 

daného roku.  

V případě, že je žádost o změnu doručena poskytovateli dotace/administrátorovi později, 

nemusí být žádost ze strany poskytovatele dotace akceptována a příslušnými orgány bude 

stanoven odvod ve výši 0 % vyplacené dotace. 

7. Příjemce dotace musí po celou dobu specializačního vzdělávání rezidenta v základním kmeni 

splňovat povinnosti stanovené § 18 a § 21d zákona č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon“).  

V případě, že příjemce dotace nesplňuje povinnosti stanovené § 18 a 21 d zákona, bude 

příslušnými orgány stanoven odvod ve výši prostředků proplacených příjemci za období, kdy 

ustanovení zákona nesplňoval.  

8. Příjemce dotace je povinen doložitelným způsobem vést evidenci pracovní doby rezidenta 

a být schopen doložit provedenou práci rezidenta i školitele.  

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši finančních 

prostředků dotace, které byly využity na mzdu rezidenta, resp. mzdu nebo příjem školitele 

za období, ke kterému neexistuje průkazná evidence pracovní doby rezidenta, resp. školitele. 
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9. Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, pokud použije finanční prostředky poskytnuté z dotace k úhradě zakázky, 

která je veřejnou zakázkou.  

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši hodnoty 

veřejné zakázky. 

10. V případě, že příjemce dotace nemůže zajistit všechny části specializačního vzdělávání 

v základním kmeni na vlastním pracovišti, je povinen předložit kopii smlouvy o spolupráci 

s jiným akreditovaným zařízením, popřípadě kopii rámcové smlouvy.  

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 % 

vyplacené dotace. 

11. Příjemce dotace je povinen dodržet limity pro výši mzdových nákladů rezidenta a mzdových 

nákladů školitele uvedené v kapitole 4. (Finanční podmínky) Metodiky pro žadatele o dotaci 

ze státního rozpočtu na rezidenční místo (dále jen „Metodika“).  

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši, o kterou 

se prostředky dotace využité na mzdové náklady rezidenta, resp. školitele, odlišují od limitů 

stanovených Metodikou.  

12. Příjemce dotace je povinen předkládat poskytovateli dotace/administrátorovi Průběžnou 

zprávu o plnění programu, a to za každé jednotlivé Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Průběžné 

zprávy je příjemce dotace povinen předložit za každý rok trvání projektu, nejpozději 

do 31. ledna roku následujícího.  

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 - 1 % 

vyplacené dotace v příslušném roce. 

13. Příjemce je povinen předložit poskytovateli dotace/administrátorovi Závěrečnou zprávu 

o plnění programu nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byl celý 

projekt ukončen.  

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 - 1 % 

poskytnuté dotace. 

14. V případě, že celková výše obdržené dotace na projekt překročí dvojnásobek nejvyšší výše 

celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializační vzdělávání u základního oboru, kde je 

stanovena nejvyšší výše dotace, je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli 

dotace/administrátorovi Kontrolní zprávu podle kapitoly 10  Metodiky.  

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 - 1 % 

poskytnuté dotace. 

15. Příjemce dotace je povinen zaslat na vyžádání poskytovateli dotace/administrátorovi kopii 

průkazu odbornosti, resp. indexu (pokud ho rezident má), a to do termínu stanoveném 

poskytovatelem dotace/administrátorem ve výzvě k zaslání. 

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 % 

poskytnuté dotace. 
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16. Příjemce dotace je povinen za účelem ověřování plnění povinností a těchto Podmínek 

poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit ověřování souladu údajů 

uváděných v Žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo, v Průběžných zprávách, 

Závěrečné zprávě, případě Kontrolní zprávě se skutečným stavem v místě vzdělávání 

pověřeným zaměstnancům Ministerstva zdravotnictví, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly.  

V případě porušení této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 - 10 % 

poskytnuté dotace. 

17. Příjemce dotace je povinen provést za každý rok, kdy byla poskytnuta dotace, finanční 

vypořádání dotace v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 

(vyhláška o finančním vypořádání), tzn. je povinen odeslat poskytovateli dotace příslušný 

formulář finančního vypořádání, který je přílohou výše uvedené vyhlášky nejpozději 

do 15. února následujícího roku. Je-li příjemcem dotace subjekt, jehož zřizovatelem je obec 

nebo kraj, provede příjemce dotace finanční vypořádání v termínu do 5. února. 

V případě nesplnění této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 % 

poskytnuté dotace. 

18.  Příjemce dotace je povinen nespotřebované finanční prostředky za daný rok odeslat na účet 

poskytovatele dotace uvedený v Metodice v kapitole 9 (Vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem) nejpozději do 15. února následujícího roku (částka nespotřebovaných prostředků 

musí být odepsána z účtu příjemce dotace nejpozději v tento den).  Je-li příjemcem dotace 

subjekt, jehož zřizovatelem je obec nebo kraj, odešle příjemce dotace nespotřebované 

prostředky na účet zřizovatele v termínu do 5. února. 

V případě nesplnění této povinnosti bude příslušnými orgány stanoven odvod ve výši 

nespotřebovaných finančních prostředků dotace, které byly předmětem finančního 

vypořádání. 

  


