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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

 

vyhlašuje  

 

Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace 

 

z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví  

 

 

R E Z I D E N Č N Í   M Í S T A 
 

 

na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání 
 

v nelékařských oborech. 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            V Praze dne 1. prosince 2020 
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Čl. 1 

Úvodní ustanovení a legislativní rámec 

 

(1) Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“), vyhlašuje souladu s § 14j zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), dále v souladu se zákonem 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), 

a dále v návaznosti na ustanovení § 60a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 96/2004 Sb.“), Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva“) na realizaci 

projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech z dotačního programu 

Rezidenční místa.  

(2) Veškeré informace spojené s rozhodnutím o poskytnutí dotace, způsobu rozhodnutí 

žádostí a následným vedením dotačního projektu až po jeho skončení včetně termínů 

a kontaktů jsou plně obsaženy v Metodice pro příjemce dotace, která je zveřejněna zvlášť.  

(3) Na poskytování dotací z programu Rezidenční místa se nevztahuje Usnesení vlády ze dne 

1.února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády 

ze dne 6. srpna 2014 č. 657 Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 

republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. 

(4) Výzvou se stanovují podmínky a termíny pro podávání a přijímání žádostí o poskytnutí 

dotace, průběh řízení o poskytnutí dotace a stanovují další podmínky a požadavky, při jejichž 

splnění může MZ poskytnout žadateli dotaci z dotačního programu Rezidenční místa 

na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech. 

(5) Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. není na poskytnutí dotace 

z dotačního programu Rezidenční místa právní nárok. Dotace se poskytuje na částečnou 

úhradu spojenou se specializačním vzděláváním rezidenta. 

(6) Pokud dojde ke změnám relevantních právních norem, MZ si vyhrazuje právo na změnu 

podmínek, požadavků a průběhu řízení o poskytování dotace stanovených touto Výzvou. 

Případné změny budou zveřejněny ve Věstníku MZ a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

(7) MZ upozorňuje, že jako poskytovatel dotace v úkonech s tím souvisejících bude 

zpracovávat osobní údaje uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, resp. osobní údaje 

o vybraném rezidentovi, a to na základě ustanovení § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., 

ve spojení s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 
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Čl. 2 

Předmět a cíle dotačního programu Rezidenční místa 

 

(1) Dotační program Rezidenční místa je důležitým nástrojem MZ pro naplňování priorit 

stabilizace a rozvoje nelékařských zdravotnických pracovníků. 

(2) Předmětem dotačního programu jsou výhradně projekty zaměřené na podporu 

specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech 

uvedených v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. 

(3) Konkrétní cíle dotačního programu: 

a) dotační podpora celoživotního vzdělávání (specializační vzdělávání) nelékařských 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 

b) dotační podpora nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační 

přípravy v oboru absolvovali, a dotace je poskytována na zbývající část, 

c) dotační podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální 

nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo regionálně, 

d) dále dotační podpora specializačního vzdělávání v těch oborech, které dle předpokladu 

budou v dalších letech potřebné. 

 

Čl. 3 

Pojmy 

 

Pro potřeby této Výzvy se rozumí: 

(1) Administrátor – přímo řízená organizace MZ, která ve smyslu ustanovení § 14g zákona 

č. 218/2000 Sb. je pověřena administrací vybraných činností dotačního programu Rezidenční 

místa. Touto organizací je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, se sídlem 

Ruská 85, 100 05 Praha 10, www.ipvz.cz, ID datové schránky cf2uiwg 

 (2) Dotace – peněžní prostředky ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány, a lze je 

čerpat pouze na úhradu nákladů přímo spojených se specializačním vzděláváním 

v nelékařských oborech v rámci dotačního programu Rezidenční místa. Dotace mají 

neinvestiční charakter.  

(3) Metodika – soubor pokynů a pravidel závazných pro příjemce dotace, a to k řádnému 

vedení agendy spojené s realizací projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských 

oborech. 

 (4) Ministerstvo zdravotnictví ČR – ústřední orgán státní správy ČR (dále jen „MZ“), 

poskytovatel dotace. 

(5) Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání (dále jen „odbor ONP“) - útvar Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 

(6) Projekt – peněžními prostředky ze státního rozpočtu podporovaný víceletý proces 

specializačního vzdělávání směřující k získání atestace v nelékařském oboru stanoveném MZ. 

http://www.ipvz.cz/
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a) projekt je zahájen vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo,  

b) projekt je ukončen splněním všech požadavků daných vzdělávacím programem 

příslušného specializačního vzdělávání. V případě většího počtu rezidentů v jednom 

projektu (oboru) je projekt ukončen splněním všech požadavků daných vzdělávacím 

programem příslušného specializačního vzdělávání posledního z rezidentů,  

c) projekt může být ukončen předčasně z důvodu např. ukončení pracovního poměru, 

odstoupení rezidenta ze specializačního vzdělávání, úmrtí rezidenta apod., 

d) projekt může být přerušen u každého rezidenta maximálně na 5 let. 

 

(7) Rezident – na základě výběrového řízení poskytovatelem zdravotních služeb vybraný 

uchazeč o rezidenční místo, zařazený do oboru specializačního vzdělávání, který zahájil toto 

vzdělávání v roce zahájení projektu a má s příjemcem dotace uzavřenu platnou pracovní 

smlouvu.  

(8) Rezidenční místo – je u poskytovatele zdravotních služeb místo ke studiu v rámci 

specializačního vzdělávání, přičemž poskytovatel zdravotních služeb může na takové místo 

žádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.  

 (9) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace – dokument vyhlašovaný poskytovatelem 

dotace, a to na základě ustanovení § 14j zákona č. 218/2000 Sb. 

(10) Webové stránky MZ – internetová stránka MZ, kde jsou způsobem umožňujícím dálkový 

přístup mimo jiné zveřejňovány informace ohledně dotačního programu Rezidenční místa, 

konkrétně: www.mzcr.cz - Odborník / Zdravotník – Ošetřovatelství a nelékařská povolání - 

Rezidenční místa. 

(11) Žadatel o poskytnutí dotace – právnická nebo fyzická osoba se sídlem na území České 

republiky, která je dle ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování poskytovatelem zdravotních služeb, případně krajská 

hygienická stanice, (dále jen „žadatel“).  

(12) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo – soubor dokumentů a příloh popsaných 

zde v Čl. 6 a 7, (dále jen „žádost“). 

(12) SV – specializační vzdělávání 

 

Čl. 4 

Podmínky a pravidla 

 

Podmínky a pravidla pro podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu jsou 

upraveny zejména ustanoveními § 14 a následujícími uvedenými v zákoně č. 218/2000 Sb.  

(1) Řízení o poskytnutí dotace je zahájeno podáním žádosti. 

(2) MZ výslovně uvádí, že nebude žadatele vyzývat k doložení dalších podkladů nebo údajů 

nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

http://www.mzcr.cz/
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(3) MZ výslovně uvádí, že zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem 

vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, řízení bude 

zastaveno. 

(4) MZ výslovně uvádí, že nebude žadatele, jejichž žádost trpí vadami, vyzývat k odstranění 

vad, žádost bude vyloučena a řízení zastaveno. 

(5) MZ uvádí, že žadateli o dotaci může doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že 

upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje 

MZ upravenou žádost. 

 (6) Žádost, která nesplňuje formální náležitosti uvedené v ustanovení Čl. 6 a 7 této Výzvy, je 

považována za žádost trpící vadami.  

(7) Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona č. 96/2004 Sb. může žadatel vyloučené žádosti 

pro nesplnění formálních náležitostí podat námitku ve lhůtě 5 dnů od zveřejnění vyloučené 

žádosti. 

(8) Žádostí, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta se MZ nebude znovu zabývat. 

Postup dle ustanovení § 14p zákona č. 218/2000 Sb. je vyloučen. 

 

Čl. 5 

Oprávněný žadatel 

 

(1) Oprávněným žadatelem je právnická nebo fyzická osoba, která současně: 

a) má sídlo na území České republiky,  

b) je ve smyslu ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, poskytovatelem zdravotních služeb, případně 

krajská hygienická stanice,  

c) není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku, a dále proti němu není vedeno insolvenční 

řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) je v daném oboru specializačního vzdělávání akreditovaným poskytovatelem 

zdravotních služeb nebo je krajskou hygienickou stanicí a zároveň prokáže, že splňuje 

požadavky na minimální technické a věcné vybavení k zajištění celého vzdělávacího 

programu nebo jeho ucelené části; zbývající část vzdělávacího programu zajistí 

na základě smluvního vztahu s akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb 

nebo vzdělávacím zařízením, 

e) je v daném oboru specializačního vzdělávání neakreditovaným poskytovatelem 

zdravotních služeb nebo je krajskou hygienickou stanicí, která zajistí absolvování 

celého vzdělávacího programu nebo jeho ucelené části u akreditovaného 

poskytovatele zdravotních služeb v příslušném oboru, a to na základě smluvního 

vztahu. 
 

(2) Jestliže žadatel zemře nebo zanikne před dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace,  

      MZ řízení zastaví. 
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Čl. 6 

Žádost – místo, způsob a lhůta podání 

 

(1) Žádost se podává prostřednictvím jednotného dotačního portálu Ministerstva financí, 

Rozpočtový informační systém programového financování (RISPF). Na webovém rozhraní 

http://isprofin.mfcr.cz/rispf je formulář žádosti o dotace na specializační vzdělávání 

v nelékařských oborech RMN 2020. Manuál k vyplnění on-line žádosti o dotace 

na specializační vzdělávání v nelékařských oborech RMN2021 je přílohou této Výzvy. 

(2) Vygenerovaná žádost se podává pouze v elektronické podobě, a to do datové schránky 

administrátora. 

(3) Lhůta pro podávání žádosti počíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění Výzvy 

na webových stránkách MZ a končí dne 28. února 2021. Výzva bude také zveřejněna 

ve Věstníku MZ.  Žádosti podané po tomto datu nebudou přijaty k zahájení dotačního řízení.  

 

Čl. 7 

Žádost – pokyny, forma a obsah 

 

(1) Žadatel může žádat o poskytnutí dotace na realizaci více projektů, rozumí se na více oborů 

specializačního vzdělávání. Žadatel v takovém případě podává jednu samostatnou žádost 

na každý z projektů. 

 (2) V případě, že poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice žádá 

o rezidenční místa v jednom oboru pro více organizačních složek (např. odštěpný závod, 

středisko, apod.), podává jednu žádost, na které uvede všechny organizační složky, pro které 

žádá o poskytnutí dotace v daném oboru. 

(3) Pokud je žadatelem fyzická osoba, údaje o bydlišti / trvalém pobytu fyzické osoby musí 

odpovídat údajům uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb.  

(4) Přílohy žádosti tvoří tyto dokumenty v elektronické podobě: 

a) běžná kopie rozhodnutí o akreditaci na praktickou a/nebo teoretickou část SV 

(předkládá akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb), 

b) běžná kopie rámcové smlouvy (smluv) o zajištění teoretické a/nebo praktické části 

vzdělávacího programu s akreditovaným zdravotnickým zařízením v případě, že 

žadatel je neakreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru, pro který žádá 

o dotaci na rezidenční místo, 

c) vyplněný a podepsaný formulář „Informace o vlastnické a rozhodovací struktuře 

žadatele“ - neplatí pro fyzické osoby. 

d) Profesní životopis školitele 

 

http://isprofin.mfcr.cz/rispf
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(5) Jestliže žádost podepisuje jiná osoba než statutární orgán, je nutné k žádosti doložit plnou 

moc o zmocnění této osoby jednat jménem žadatele. 

(6) Nesprávně anebo neúplně vyplněná žádost (s nesprávnými anebo chybějícími přílohami) 

je považována za žádost trpící vadami. Taková žádost je ve smyslu ustanovení § 14j odst. 

4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. vyloučena a řízení zastaveno.  

 

 

Čl. 8 

Termíny 

 

28. února 2021 - konečný termín pro podání žádosti. 

 

14. května 2021 - termín pro schválení poskytnutí dotace, vydání a zveřejnění hromadného 

rozhodnutí ministra se soupisem oborů s uvedením úspěšných žadatelů.  

 

 

Čl. 9 

Informace k žádostem a kontakty 

 

Administrátor 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

Oddělení rezidenčních míst 

Ruská 85 

100 05 Praha 10 

tel: 271 019 563 

votrubova@ipvz.cz 

regentova@ipvz.cz 

ID datové schránky cf2uiwg 

www.ipvz.cz 

 

Čl. 10 

Účinnost 

 

Tato Výzva nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webu MZ. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc                                                                                 

náměstek pro zdravotní péči 

mailto:votrubova@ipvz.cz
http://www.ipvz.cz/

