
Věstník
2021

Částka 14 Vydáno: 20. prosince 2021 Cena: 599 Kč

Ročník

MINISTERST VA ZDRAVOTNICT VÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

O B S A H :

1.  Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu 
Ministerstva zdravotnictví - REZIDENČNÍ MÍSTA na realizaci projektů podpory 
specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

2.  METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ SCREENINGU SLUCHU NOVOROZENCŮ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

3.  METODICKÝ POKYN K PROVÁDĚNÍ PILOTNÍHO PROJEKTU 
LABORATORNÍHO NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU SMA A SCID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

4.  Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 1/2022/OLZP ze dne 7. prosince 2021   . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

5.  Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 
ZRAKOVÝ TERAPEUT - KLINICKÁ ZRAKOVÁ TERAPIE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

6.  METODICKÝ POKYN - STANDARD OZNAČOVÁNÍ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ
(ŠTÍTKY PROPUŠTĚNÝCH PŘÍPRAVKŮ)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

7.  DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 
- REZIDENČNÍ MÍSTA PRO LÉKAŘSKÉ OBORY PRO ROK 2022 - PROGRAM Č. 1 
(dotace na specializační vzdělávání v základním kmeni)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

8.  DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 
- REZIDENČNÍ MÍSTA PRO LÉKAŘSKÉ OBORY PRO ROK 2022 - PROGRAM Č. 2 
(dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

9.  SCREENINGOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla 
podle § 113d zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění účinném od 1. 1. 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180

10.  SCREENINGOVÉ PRACOVIŠTĚ V MAMÁRNÍM SCREENINGOVÉM PROGRAMU
Výzva k podání žádosti o udělení statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu 
podle § 113d zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
účinném od 1. 1. 2022   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188

11.  PRACOVIŠTĚ PRO SCREENINGOVOU KOLONOSKOPII 
V PROGRAMU SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu 
kolorektálního karcinomu podle § 113d zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění účinném od 1. 1. 2022   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

12.  Statut - Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202



 
                                                                                                               

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
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Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace 
 

z dota ního programu Ministerstva zdravotnictví  
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l. 1 

Úvodní ustanovení a legislativní rámec 
 
(1) Ministerstvo zdravotnictví R (dále jen „MZ“), vyhlašuje v souladu s § 14j zákona 
. 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících zákon , 

ve  zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 218/2000 Sb.“), dále v souladu se zákonem 
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 500/2004 Sb.“), 

a dále v návaznosti na ustanovení § 60a zákona . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských zdravotnických povolání (zákon 
o neléka ských zdravotnických povoláních), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon 
. 96/2004 Sb.“), Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva“) na realizaci 

projekt  podpory specializa ního vzd lávání v neléka ských oborech z dota ního programu 
Reziden ní místa.  

(2) Veškeré informace spojené s rozhodnutím o poskytnutí dotace, zp sobu rozhodnutí 
žádostí a následným vedením dota ního projektu až po jeho skon ení v etn  termín  
a kontakt  jsou pln  obsaženy v Metodice pro p íjemce dotace, která je zve ejn na zvláš .  

(3) Na poskytování dotací z Programu reziden ní místa se nevztahuje Usnesení vlády . 591 
ze dne 1.6.2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpo tu eské 
republiky nestátním neziskovým organizacím úst edními orgány státní správy. 
 

(4) Výzvou se stanovují podmínky a termíny pro podávání a p ijímání žádostí o poskytnutí 
dotace, pr b h ízení o poskytnutí dotace a stanovují další podmínky a požadavky, p i jejichž 
spln ní m že MZ poskytnout žadateli dotaci z dota ního programu Reziden ní místa 
na realizaci projekt  podpory specializa ního vzd lávání v neléka ských oborech. 

(5) Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona . 218/2000 Sb. není na poskytnutí dotace 
z dota ního programu Reziden ní místa právní nárok. Dotace se poskytuje na áste nou 
úhradu specializa ního vzd lávání rezidenta. 

(6) Pokud dojde ke zm nám relevantních právních norem, MZ si vyhrazuje právo na zm nu 
podmínek, požadavk  a pr b hu ízení o poskytování dotace stanovených touto Výzvou. 
P ípadné zm ny budou zve ejn ny ve V stníku MZ a zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.  

(7) MZ upozor uje, že jako poskytovatel dotace bude zpracovávat osobní údaje uvedené v 
žádosti o poskytnutí dotace, resp. osobní údaje o vybraném rezidentovi, a to na základ  
ustanovení § 14 a násl. zákona . 218/2000 Sb., ve spojení s ustanovením l. 6 odst. 1 písm. 
e) na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochran  
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu t chto údaj  
a o zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran  osobních údaj ). 

 

 

 

 

ČÁSTKA 14/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 3



 
l. 2 

P edm t a cíle dota ního programu Reziden ní místa 
 
(1) Dota ní program Reziden ní místa je d ležitým nástrojem MZ pro napl ování priorit 
stabilizace a rozvoje neléka ských zdravotnických pracovník . 

(2) P edm tem dota ního programu jsou výhradn  projekty zam ené na podporu 
specializa ního vzd lávání neléka ských zdravotnických pracovník  ve vybraných oborech 
uvedených v na ízení vlády . 31/2010 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání a ozna ení 
odbornosti zdravotnických pracovník  se specializovanou zp sobilostí. 

(3) Konkrétní cíle dota ního programu:  
a) dota ní podpora celoživotního vzd lávání (specializa ní vzd lávání) neléka ských 

zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , 
b) dota ní podpora neléka ských zdravotnických pracovník , kte í již ást specializa ní 

p ípravy v oboru absolvovali, a dotace je poskytována na zbývající ást, 
c) dota ní podpora specializa ního vzd lávání v oborech, ve kterých je aktuální 

nedostatek specialist , a to celorepublikov  nebo regionáln , 
d) dále dota ní podpora specializa ního vzd lávání v t ch oborech, které dle p edpokladu 

budou v dalších letech pot ebné. 
 

l. 3 
Pojmy 

 
Pro pot eby této Výzvy se rozumí: 

(1) Administrátor – p ímo ízená organizace MZ, která ve smyslu ustanovení § 14g zákona 
. 218/2000 Sb. je pov ena administrací vybraných inností dota ního programu Reziden ní 

místa. Touto organizací je Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví, se sídlem 
Ruská 85, 100 05 Praha 10, www.ipvz.cz, ID datové schránky cf2uiwg 

 (2) Dotace – pen žní prost edky ze státního rozpo tu, které jsou ú elov  vázány, a lze je 
erpat pouze na úhradu náklad  p ímo spojených se specializa ním vzd láváním 

v neléka ských oborech v rámci dota ního programu Reziden ní místa. Dotace mají 
neinvesti ní charakter.  

(3) Metodika – soubor pokyn  a pravidel závazných pro p íjemce dotace, a to k ádnému 
vedení agendy spojené s realizací projekt  podpory specializa ního vzd lávání v neléka ských 
oborech. 

 (4) Ministerstvo zdravotnictví R – úst ední orgán státní správy R (dále jen „MZ“), 
poskytovatel dotace. 

(5) Odbor ošet ovatelství a neléka ských povolání (dále jen „odbor ONP“) - útvar MZ R. 

(6) Projekt – víceletý proces specializa ního vzd lávání podporovaný pen žními prost edky 
ze státního rozpo tu a sm ující k získání atestace v neléka ském oboru stanoveném MZ. 

a) projekt je zahájen vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace na reziden ní místo,  
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b) projekt je ukon en spln ním všech požadavk  daných vzd lávacím programem 

p íslušného specializa ního vzd lávání. V p ípad  v tšího po tu rezident  v jednom 
projektu (oboru) je projekt ukon en spln ním všech požadavk  daných vzd lávacím 
programem p íslušného specializa ního vzd lávání posledního z rezident ,  

c) projekt m že být ukon en p ed asn  nap . z d vodu ukon ení pracovního pom ru 
rezidenta, úmrtí rezidenta apod. 

  
 

(7) Rezident – ú astník specializa ního vzd lávání vybraný na základ  výb rového ízení na 
reziden ní místo.  

(8) Reziden ní místo –místo u poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické 
stanice ur ené ke studiu specializa ního vzd lávání, na které m že poskytovatel zdravotních 
služeb podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpo tu 

 (9) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace – dokument vyhlašovaný poskytovatelem 
dotace, a to na základ  ustanovení § 14j zákona . 218/2000 Sb. 

(10) Webové stránky MZ – internetová stránka MZ, kde jsou zp sobem umož ujícím dálkový 
p ístup mimo jiné zve ej ovány informace ohledn  dota ního programu Reziden ní místa, 
konkrétn : www.mzcr.cz -– Ošet ovatelství a neléka ská povolání - Reziden ní místa. 

(11) Žadatel o poskytnutí dotace – právnická nebo fyzická osoba se sídlem na území eské 
republiky, která je dle zákona . 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování poskytovatelem zdravotních služeb, p ípadn  krajská hygienická stanice, (dále 
jen „žadatel“).  

(12) Žádost o poskytnutí dotace na reziden ní místo – soubor dokument  a p íloh popsaných 
zde v l. 6 a 7, (dále jen „žádost“). 

(12) SV – specializa ní vzd lávání 

 
l. 4 

Podmínky a pravidla 
 

Podmínky a pravidla pro podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpo tu jsou 
upraveny zejména ustanoveními § 14 a násl. zákona . 218/2000 Sb.  

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

(2) MZ výslovn  uvádí, že nebude žadatele vyzývat k doložení dalších podklad  nebo údaj  
nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

(3) MZ výslovn  uvádí, že zem el-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci p ede dnem 
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, ízení bude zastaveno. 

(4) MZ výslovn  uvádí, že nebude žadatele, jejichž žádost trpí vadami, vyzývat k odstran ní 
vad, žádost bude vylou ena a ízení zastaveno. 
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(5) MZ uvádí, že žadateli o dotaci m že doporu it úpravu žádosti, lze-li p edpokládat, že 
upravené žádosti bude zcela vyhov no; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporu ení, posuzuje 
MZ upravenou žádost. 

 (6) Žádost, která nespl uje formální náležitosti uvedené v ustanovení l. 6 a 7 této Výzvy, je 
považována za žádost trpící vadami.  

(7) Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona . 96/2004 Sb. m že žadatel vylou ené žádosti 
pro nespln ní formálních náležitostí podat námitku ve lh t  5 dn  od zve ejn ní vylou ené 
žádosti. 

(8) Žádostí, která byla pravomocn  zcela nebo z ásti zamítnuta se MZ nebude znovu zabývat. 
Postup dle ustanovení § 14p zákona . 218/2000 Sb. je vylou en. 

 

l. 5 

Oprávn ný žadatel 
 

 Oprávn ným žadatelem je právnická nebo fyzická osoba, která sou asn : 
a) má sídlo na území eské republiky,  
b) je ve smyslu ustanovení zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, poskytovatelem zdravotních služeb, p ípadn  
krajská hygienická stanice,  

c) není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku, a dále proti n mu není vedeno insolven ní 
ízení ve smyslu zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení 

(insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , 
d) je v daném oboru specializa ního vzd lávání akreditovaným poskytovatelem 

zdravotních služeb nebo je krajskou hygienickou stanicí a zárove  prokáže, že spl uje 
požadavky na minimální technické a v cné vybavení k zajišt ní celého vzd lávacího 
programu nebo jeho ucelené ásti; zbývající ást vzd lávacího programu zajistí 
na základ  smluvního vztahu s akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb 
nebo vzd lávacím za ízením, 

e) je v daném oboru specializa ního vzd lávání neakreditovaným poskytovatelem 
zdravotních služeb nebo je krajskou hygienickou stanicí, která zajistí absolvování 
celého vzd lávacího programu nebo jeho ucelené ásti u akreditovaného 
poskytovatele zdravotních služeb v p íslušném oboru, a to na základ  smluvního 
vztahu. 
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l. 6 

Žádost – místo, zp sob a lh ta podání 
 

(1) Žádost se podává prost ednictvím jednotného dota ního portálu Ministerstva financí, 
Rozpo tový informa ní systém programového financování (RISPF). Na webovém rozhraní 
http://isprofin.mfcr.cz/rispf je formulá  žádosti o dotace na specializa ní vzd lávání 
v neléka ských oborech RMN 2022. Manuál k vypln ní on-line žádosti o dotace 
na specializa ní vzd lávání v neléka ských oborech RMN 2022 je p ílohou této Výzvy. 

(2) Vygenerovaná žádost se podává bez p íloh pouze v elektronické podob , a to do datové 
schránky administrátora. 

(3) Lh ta pro podávání žádosti po íná b žet dnem následujícím po dni zve ejn ní Výzvy 
na webových stránkách MZ a kon í dne 28. února 2022. Výzva bude také zve ejn na 
ve V stníku MZ.  Žádosti podané po tomto datu nebudou p ijaty k zahájení dota ního ízení.  

 

l. 7 
Žádost – pokyny, forma a obsah 

 
(1) Žadatel m že žádat o poskytnutí dotace na realizaci více projekt , tím se rozumí na více 
obor  specializa ního vzd lávání. Žadatel v takovém p ípad  podává jednu samostatnou 
žádost na každý z projekt . 

(2) Maximální po et požadovaných reziden ních míst pro daný obor pro jednoho žadatele je 
stanoven v p íloze této Výzvy. 

(3) V p ípad , že poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice žádá 
o reziden ní místa v jednom oboru pro více organiza ních složek (nap . odšt pný závod, 
st edisko apod.), podává jednu žádost, na které uvede všechny organiza ní složky, pro které 
žádá o poskytnutí dotace v daném oboru. 

(4) Pokud je žadatelem fyzická osoba, údaje o bydlišti / trvalém pobytu fyzické osoby musí 
odpovídat údaj m uvedeným v rozhodnutí o ud lení oprávn ní k poskytování zdravotních 
služeb.  

(5) P ílohy žádosti tvo í tyto dokumenty v elektronické podob : 

a) b žná kopie rozhodnutí o akreditaci na praktickou a/nebo teoretickou ást SV 
(p edkládá akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb), 

b) b žná kopie rámcové smlouvy (smluv) o zajišt ní teoretické a/nebo praktické ásti 
vzd lávacího programu s akreditovaným zdravotnickým za ízením v p ípad , že 
žadatel je neakreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru, pro který žádá 
o dotaci na reziden ní místo, 

c) vypln ný a podepsaný formulá  „Informace o vlastnické a rozhodovací struktu e 
žadatele“ - neplatí pro fyzické osoby, 
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d) údaje o skute ném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci 

skute ných majitel  ve form  úplného výpisu platných údaj  a údaj , které byly 
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, 

e) profesní životopis školitele. 
 

(6) Jestliže žádost podepisuje jiná osoba než statutární orgán, je nutné k žádosti doložit plnou 
moc dané osoby. 

(7) Nesprávn  anebo neúpln  vypln ná žádost (s nesprávnými anebo chyb jícími p ílohami) 
je považována za žádost trpící vadami. Taková žádost je ve smyslu ustanovení § 14j odst. 
4 písm. c) zákona . 218/2000 Sb. vylou ena a ízení zastaveno.  

 
l. 8 

Termíny 
 

28. února 2022 - kone ný termín pro podání žádosti. 
 
11. kv tna 2022 - termín pro schválení poskytnutí dotace, vydání a zve ejn ní hromadného 
rozhodnutí ministra se soupisem obor  s uvedením úsp šných žadatel .  

 
l. 9 

Informace k žádostem a kontakty 
 

Administrátor 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Odd lení reziden ních míst 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
tel: 271 019 563 
votrubova@ipvz.cz 
regentova@ipvz.cz 
ID datové schránky cf2uiwg 
www.ipvz.cz 

 
l. 10 

Ú innost 
 
Tato Výzva nabývá ú innosti dnem zve ejn ní na webu MZ. 
 
 
 

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.,  
nám stkyn  pro zdravotní pé i 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 14/20218



 
 

 
                                                                                                    

 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

 
vydává  

 
Metodiku pro p íjemce dotace 

 
z dota ního programu Ministerstva zdravotnictví  

 
 

R E Z I D E N  N Í   M Í S T A 
 
 

na realizaci projekt  podpory specializa ního vzd lávání 
 

v neléka ských oborech 
 

2022 
 
 
 
 

 
 
 

                                                    V Praze dne 14. íjna 2021 
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l. 1 
Úvodní ustanovení a legislativní rámec 

 
(1) Ministerstvo zdravotnictví R (dále jen „MZ“) vydává v souladu s § 14j zákona . 218/2000 
Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve  zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 218/2000 Sb.“), dále v souladu se zákonem 
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 500/2004 Sb.“), 

dále v souladu se zákonem . 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní ád), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 255/2012 Sb.“), a dále v návaznosti na ustanovení 
§ 60a až 60d zákona . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti 
k výkonu neléka ských zdravotnických povolání - zákon o neléka ských zdravotnických 
povoláních ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 96/2004 Sb.“), Metodiku pro 
p íjemce dotace (dále jen „Metodika“) na realizaci projekt  podpory specializa ního vzd lávání 
v neléka ských oborech z dota ního programu Reziden ní místa.  

(2) Veškeré informace spojené s podáním žádosti o poskytnutí dotace v etn  termín  
a kontakt  jsou pln  obsaženy ve Výzv  k podání Žádosti o poskytnutí dotace, která je 
zve ejn na zvláš . 

(3) Na poskytování dotací z Programu reziden ní místa se nevztahuje Usnesení vlády . 591 
ze dne 1.6.2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpo tu eské 
republiky nestátním neziskovým organizacím úst edními orgány státní správy. 
 
(4) Metodikou se stanovují zejména podmínky a termíny pro vydání rozhodnutí, výb r 
rezidenta, hodnocení formálních náležitostí a kritérií odborného hodnocení žádosti, tvorbu 
finan ního a vzd lávacího plánu, zp sob a termíny erpání dotace, zp sob a termíny 
vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, hodnocení projektu a záv re né zprávy a další 
povinnosti spojené s erpáním dotace. 

(5) Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona . 218/2000 Sb. není na poskytnutí dotace 
z dota ního programu Reziden ní místa právní nárok. Dotace se poskytuje na áste nou 
úhradu náklad  specializa ního vzd lávání rezidenta. 

(6) Pokud dojde ke zm nám relevantních právních norem, vyhrazuje si MZ právo na zm nu 
podmínek, požadavk  a pr b hu ízení a erpání dotace stanovených touto Metodikou. 
P ípadné zm ny budou uve ejn ny ve V stníku MZ a na webových stránkách MZ.  

(7) MZ upozor uje, že jako poskytovatel dotace bude zpracovávat osobní údaje uvedené v 
žádosti o poskytnutí dotace, resp. osobní údaje o vybraném rezidentovi, a to na základ  
ustanovení § 14 a násl. zákona . 218/2000 Sb., ve spojení s ustanovením l. 6 odst. 1 písm. 
e) na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochran  
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu t chto údaj  
a o zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran  osobních údaj ). 
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l. 2 
P edm t a cíle dota ního programu Reziden ní místa 

 
(1) Dota ní program Reziden ní místa je d ležitým nástrojem MZ pro napl ování priorit 
stabilizace a rozvoje neléka ských zdravotnických pracovník . 

(2) P edm tem dota ního programu jsou výhradn  projekty zam ené na podporu 
specializa ního vzd lávání neléka ských zdravotnických pracovník  ve vybraných oborech 
uvedených v na ízení vlády . 31/2010 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání a ozna ení 
odbornosti zdravotnických pracovník  se specializovanou zp sobilostí v platném zn ní (dále 
jen „na ízení vlády . 31/2010 Sb.“) 

(3) Konkrétní cíle dota ního programu: 
a) dota ní podpora celoživotního vzd lávání (specializa ní vzd lávání) neléka ských 

zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , 
b) dota ní podpora neléka ských zdravotnických pracovník , kte í již ást specializa ní 

p ípravy v oboru absolvovali, a dotace je poskytována na zbývající ást, 
c) dota ní podpora specializa ního vzd lávání v oborech, ve kterých je aktuální 

nedostatek specialist , a to celorepublikov  nebo regionáln , 
d) dále dota ní podpora specializa ního vzd lávání v t ch oborech, které 

dle p edpokladu budou v dalších letech pot ebné. 
 

l. 3 
Pojmy 

 
Pro pot eby této Metodiky se rozumí: 

(1) Administrátor – p ímo ízená organizace MZ, která je ve smyslu ustanovení § 14g zákona 
. 218/2000 Sb.  pov ena administrací vybraných inností dota ního programu Reziden ní 

místa. Touto organizací je Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví, se sídlem 
Ruská 85, 100 05 Praha 10, www.ipvz.cz 

(2) Dotace – pen žní prost edky ze státního rozpo tu, které jsou ú elov  vázány, a lze je 
erpat pouze na úhradu náklad  p ímo spojených se specializa ním vzd láváním 

v neléka ských oborech v rámci dota ního programu Reziden ní místa. Dotace mají 
neinvesti ní charakter. 

(3) Metodika – soubor pokyn  a pravidel závazných pro p íjemce dotace, a to k ádnému 
vedení agendy spojené s realizací projekt  podpory specializa ního vzd lávání 
v neléka ských oborech.  

(4) Ministerstvo zdravotnictví – úst ední orgán státní správy R, poskytovatel dotace. 

(5) Odbor ošet ovatelství a neléka ských povolání (dále jen „odbor ONP“) - útvar MZ. 

(6) Projekt – víceletý proces specializa ního vzd lávání podporovaný pen žními prost edky 
ze státního rozpo tu a sm ující k získání atestace v neléka ském oboru stanoveném MZ. 

a) Projekt je zahájen vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace na reziden ní místo,  
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b) projekt je ukon en spln ním všech požadavk  daných vzd lávacím programem 
p íslušného specializa ního vzd lávání. V p ípad  v tšího po tu rezident  v jednom 
projektu (oboru) je projekt ukon en spln ním všech požadavk  daných vzd lávacím 
programem p íslušného specializa ního vzd lávání posledního z rezident ,  

c) projekt m že být ukon en p ed asn  nap . z d vodu, ukon ení pracovního pom ru 
rezidenta, úmrtí rezidenta apod., 
 

(7) P íjemce dotace  

(a) poskytovatel zdravotních služeb s reziden ním místem, kterému je na základ  rozhodnutí 
MZ poskytnuta dotace na áste nou úhradu náklad  p ímo spojených se specializa ním 
vzd láváním 

(b) Krajská hygienická stanice s reziden ním místem, které jsou na základ  rozhodnutí MZ 
poskytnuty prost ednictvím rozpo tového opat ení finan ní prost edky na áste nou úhradu 
náklad  p ímo spojených se specializa ním vzd láváním. (V p ípad , že se jedná o p esun 
finan ních prost edk  na platy rezident  a školitel  v krajských hygienických stanicích, je nutné 
mít na z eteli, že KHS jsou orgány státní správy spadající pod zákon 
. 234/2014 Sb., o státní služb  a veškeré zm ny týkající se plat  – tzv. zm ny systemizace, 

musí být p edem schváleny vládou). 

(8) Rezident – ú astník specializa ního vzd lávání vybraný na základ  výb rového ízení na 
reziden ní místo. 

(9) Reziden ní místo – místo u poskytovatele zdravotních služeb nebo u krajské hygienické 
stanice ur ené ke studiu specializa ního vzd lávání, na které m že poskytovatel zdravotních 
služeb nebo krajská hygienická stanice podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpo tu.  

(10) Školitel – zdravotnický pracovník s odbornou a specializovanou zp sobilostí odpovídající 
zam ení p íslušného vzd lávacího programu. 

(11) Výb rové ízení na rezidenta – proces, p i kterém poskytovatel zdravotních služeb 
s reziden ním místem nebo krajská hygienická stanice s reziden ním místem vyhlásí 
výb rové ízení, a to dle vyhlášky MZ . 186/2009 Sb., o stanovení postupu p i vyhlášení 
výb rového ízení na reziden ní místo a základních kritérií výb ru rezidenta (o reziden ních 
místech), (dále jen „vyhláška .186/2009 Sb.“).  

(12) Webové stránky MZ – internetová stránka MZ, kde jsou mimo jiné zve ej ovány informace 
ohledn  dota ního programu Reziden ní místa, konkrétn : www.mzcr.cz - Ošet ovatelství 
a neléka ská povolání – Reziden ní místa. 

(13) Komise pro hodnocení formálních náležitostí podaných žádostí o poskytnutí dotace (dále 
jen „komise pro hodnocení formálních náležitostí“) - jmenovaná MZ, složená z pracovník  
administrátora a pracovník  odboru ONP.  

 (13) Akredita ní komise – poradní orgán MZ z ízený mimo jiné také k odbornému posouzení 
žádostí o ud lení nebo prodloužení akreditace podle § 46 zákona . 96/2004 Sb., k posouzení 
odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na reziden ní 
místo podle § 60a zákona . 96/2004 Sb. 
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l. 4 

Hodnocení žádosti o poskytnutí dotace 
 

(1) Hodnocení žádosti o poskytnutí dotace: 
a) hodnocení formálních náležitostí provádí komise pro hodnocení formálních náležitostí 
b) odborné hodnocení provádí akredita ní komise. 

(2) Komise pro hodnocení formálních náležitostí vypracuje ke každé podané žádosti protokol 
(kontrolní list), jenž obsahuje identifika ní údaje o žadateli, asové údaje o podání, údaje 
o úplnosti a správnosti formálních náležitostí, a v p ípad  žádostí trpících vadami také uvedení 
vady. Protokoly (kontrolní listy) v elektronické form  budou denn  p edávány MZ, editeli 
odboru ONP. 

(3) MZ výslovn  prohlašuje, že žadatelé, jejichž žádost trpí vadami, nebudou vyzýváni 
k odstran ní vad žádosti. 

 (4) Seznam žádostí vylou ených pro nespln ní formálních náležitostí bude zve ejn n 
na webových stránkách MZ do 30 dn  od dne uplynutí termínu pro podání žádostí. 

(5) Ve smyslu ustanovení § 60a zákona . 96/2004 Sb.  m že žadatel, jehož žádost byla 
vylou ena, ve lh t  5 dn  od zve ejn ní podat námitku. MZ o námitkách rozhodne do 30 dn  
od jejich doru ení. 

(6) Odborné hodnocení žádosti provádí akredita ní komise. Akredita ní komise hodnotí 
žádosti z hlediska kvality zajišt ní pr b hu celého vzd lávacího programu, personálního, 
v cného a technického zajišt ní každého reziden ního místa a rovnom rné dostupnosti 
reziden ních míst na území eské republiky. 

(7) Hodnotící kritéria odborného hodnocení a jejich bodová klasifikace: 
a) kvalita zajišt ní pr b hu celého vzd lávacího programu v etn  personálního, v cného 

a technického zajišt ní (0–60 bod ) je hodnocena po odborné stránce posuzovatelem 
akredita ní komise, který má specializovanou zp sobilost v p íslušném oboru,  

b) regionální kritérium (0–40 bod ) - pot ebnost odborník  ur itého oboru v daném 
regionu R a udržení tohoto oboru v daném regionu, aktuální data z Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky R poskytne akredita ní komisi odbor ONP, 

c) penalizace – p i porušení jednotlivých bod  sou asn , se penalizace s ítají 

  pokud p íjemce dotace neprovedl v ádném termínu vypo ádání vztah  se 
státním rozpo tem (dle zákona . 218/2000 Sb. a vyhlášky . 367/2015 Sb., 
ve zn ní vyhlášky . 435/2017 Sb.) na základ  posledního rozhodnutí o 
poskytnutí dotace – snížení o 10 bod  

 pokud p íjemce dotace nevrátil nespot ebované finan ní prost edky na ú et 
MZ v termínu stanoveném v rozhodnutí vydaném v kalendá ním roce 
p edcházejícímu podání žádosti o dotaci – sníženo o 10 bod  

(8)  Jednání akredita ní komise probíhá dle Statutu a jednacího ádu akredita ní komise MZ. 
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(9) Akredita ní komise dále stanoví, do kterých obor  budou nevyužitá reziden ní místa 
p esunuta. 

(10) Z jednání akredita ní komise vypracuje administrátor zápis, jehož sou ástí bude návrh 
hodnocení, návrh po adí žádostí pro každý obor zvláš , a to v etn  bodového hodnocení a 
návrhu na po et podporovaných reziden ních míst (v etn  p esunu míst). 

 

l. 5 
Schválení dotace a výb r rezidenta 

 
(1) Odbor ONP na základ  zápisu z akredita ní komise p edloží porad  vedení MZ výsledky 
odborného hodnocení žádostí s návrhem na poskytnutí dotace a po tem podporovaných 
reziden ních míst. Porada vedení MZ doporu í schválení dotace a hromadné rozhodnutí 
ministra s úsp šnými žadateli v etn  obor  bude zve ejn no na webových stránkách MZ. 

(2) Výb rové ízení na reziden ní místo se ídí zákonem . 96/2004 Sb. a vyhláškou 
. 186/2009 Sb. 

(3) Poskytovatel zdravotních služeb s reziden ním místem nebo krajská hygienická stanice 
s reziden ním místem vyhlásí nejpozd ji do 14 dn  ode dne zve ejn ní rozhodnutí 
o poskytnutí dotace výb rové ízení na schválené reziden ní místo.  
 
(4) Nejpozd ji do 3 dn  ode dne vyhlášení výb rového ízení na rezidenta oznámí 
poskytovatel zdravotních služeb s reziden ním místem nebo krajská hygienická stanice 
s reziden ním místem tuto skute nost MZ.  

 
(5) MZ zve ejní oznámení o vyhlášení výb rového ízení na webových stránkách MZ. 

 
(6) Termíny pro výb r rezidenta jsou stanoveny v l. 16 této Metodiky.  

 
 

l. 6 
Vzd lávací plán, finan ní plán a estné prohlášení rezidenta 

 
(1) Poskytovatel zdravotních služeb s reziden ním místem nebo krajská hygienická stanice 
s reziden ním místem poté, co vybere rezidenta p edloží: 

a) vzd lávací plán dle platného vzd lávacího programu;  pro vypracování vzd lávacího 
plánu se použijí formulá e šablon pro jednotlivé obory, které jsou umíst ny 
na webových stránkách MZ. 

b) finan ní plán projektu; pro vypracování finan ního plánu se použije formulá  Finan ní 
plán, který je umíst n na webových stránkách MZ  

c)  estné prohlášení rezidenta umíst n na webových stránkách MZ 
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(2) P i zpracování tabulky vzd lávacího plánu je nutné vyplnit: 

a) v jakém roce a u jakého poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické 
stanice rezident bude plnit jednotlivé povinné stáže a kurzy stanovené vzd lávacím 
programem,  

b) termín zahájení specializa ního vzd lávání,  

c) termín za azení do oboru  

d) termín nástupu na reziden ní místo 

e) zapo tené moduly 

f) absolvované moduly. 

(3) P i zpracovávání finan ního plánu je nezbytné se ídit Pokyny k vypln ní finan ního plánu, 
které jsou p ílohou . 1 této Metodiky 

 (4) Vypracovaný vzd lávací plán a finan ní plán je p íjemce dotace povinen nejpozd ji 
do 30 dn  od výb ru rezidenta doru it na adresu administrátora. 

 
l. 7 

erpání dotace  
 
(1) Dotace se poskytuje po dobu trvání p íslušného specializa ního vzd lávání, které odpovídá 
optimální délce stanovené schváleným vzd lávacím programem. 
  
(2) Dotaci na reziden ní místo nelze poskytnout zp tn  za kalendá ní m síce, 
které p edcházely podání žádosti o poskytnutí dotace z dota ního programu RM. 

 (3) Jestliže zdravotnický pracovník již ást vzd lávacího programu absolvoval nebo mu byla 
ást vzd lávacího programu uznána, dotace bude poskytnuta pouze na zbývající ást 

vzd lávacího programu v souladu se zp sobem výpo tu uvedeným v p íloze . 1 této 
Metodiky. Tato informace musí být uvedena ve vzd lávacím plánu rezidenta. 

(4) Pen žní prost edky jsou ú elov  vázané a dle ustanovení § 60a odst. 2 a 3 zákona 
. 96/2004 Sb. se dotace poskytuje na úhradu náklad  spojených se specializa ním 

vzd láváním rezidenta, které jsou tvo eny zejména: 
a) mzdovými a dalšími náklady spojenými s pobytem rezidenta na pracovišti, i mimo 

pracovišt  zam stnavatele, p i emž mzdové náklady (hrubá mzda rezidenta a odvody 
na zdravotní a sociální pojišt ní za zam stnavatele ve stanovené výši pro p íslušný rok) 
tvo í nejmén  55% celkové výše dotace, 

b) výše odvod  je stanovena v celkové výši 33,8%, pokud není legislativn  upraveno jinak, 
c) mzdové náklady na školitele, který je zam stnancem p íjemce dotace s reziden ním 

místem v maximální výši 20% z celkové výše dotace, 
d) náklady na povinné kurzy a stáže stanovené vzd lávacím programem, pokud jsou 

zajišt ny nákupem služeb, 
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e) náklady na jízdné a stravné dle ustanovení § 156 až 189 zákona . 262/2006 Sb., 
zákoníku práce spojené s pobytem rezidenta mimo pracovišt  zam stnavatele 
v souvislosti s pln ním požadavk  podle vzd lávacího programu,  

f) úhradami za uznatelné materiálové náklady. 
 
(5) Na projekty zahájené v roce 2022 budou pen žní prost edky uvoln ny ve 4. tvrtletí téhož 
roku, a to na základ  p edložených vzd lávacích a finan ních plán .    
 
(6) V dalších letech jsou pen žní prost edky zasílány v jediném výplatním termínu pro daný 
kalendá ní (rozpo tový) rok, a to do 30. ervna.  
 
(7) Pen žní prost edky budou p evedeny na íslo ú tu poskytovatele zdravotních služeb 
s reziden ním místem nebo provedením rozpo tového opat ení p esunem do krajské 
hygienické stanice s reziden ním místem (dále jen „p íjemce dotace“), který je uveden 
v žádosti o poskytnutí dotace.  
 
(8) Jestliže z izovatelem p íjemce dotace je kraj nebo obec, jsou pen žní prost edky zasílány 
na ú et z izovatele. 
 
(9) P ípadné doplatky i vratky se uskute ní dle aktuální pot eby tak, že žádost o zm nu 
erpání dotace musí být na adresu administrátora podána nejpozd ji do 31. íjna. 

 

l. 8 
P erušení a zastavení erpání dotace 

 
(1) MZ p eruší erpání dotace po dobu p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta. 
Celková doba p erušení nesmí v souhrnu p ekro it 5 let. 

(2) V p ípad  zahájení nebo ukon ení p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta, 
p íjemce dotace nejpozd ji do 15 dn  toto oznámí zasláním žádosti o zm nu na adresu 
administrátora. Formulá  žádosti o zm nu je zve ejn n na webových stránkách MZ. 

3) Pokud p erušení erpání dotace trvá více než p t let, p íjemce dotace požádá o ukon ení 
a až následn  zašle záv re nou zprávu. 

 (4) MZ zastaví erpání dotace jestliže: 
a) je p ed asn  ukon eno specializa ní vzd lávání rezidenta v oboru, na který je dotace 

na reziden ní místo poskytnuta, 
b) je ukon en pracovní pom r rezidenta u p íjemce dotace,  
c) p íjemce dotace poruší povinnosti vyplývající z § 60d zákona . 96/2004 Sb. 

i povinnosti vyplývající ze zákona . 218/2000 Sb., 
d) p erušení specializa ního vzd lávání v souhrnu p ekro í 5 let. 

 
 
 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 14/202116



 
 
 

l. 9 
Žádost o zm nu 

 
(1) P íjemce dotace m že v pr b hu specializa ního vzd lávání rezidenta požádat 
o schválení zm ny v již odsouhlasených vzd lávacích a finan ních plánech nebo také dalších 
údaj  uvedených na vydaném rozhodnutí i na žádosti o poskytnutí dotace.  

(2) P íjemce dotace podá žádost o zm nu prost ednictvím datové schránky administrátora 
nejpozd ji do 15 dn  ode dne, kdy tato zm na nastala. Formulá  žádosti o zm nu je zve ejn n 
na webových stránkách MZ.  

(3) V p ípad  žádosti o zm nu vzd lávacího plánu musí být k žádosti p ipojen opravený 
vzd lávací i finan ní plán. 

(4) Žádost o zm nu bude posouzena odborem ONP a v p ípad , že zm na bude schválena, 
MZ vydá zm nové rozhodnutí nebo stanovisko o akceptaci. 

(5) Kone ný termín pro podání žádosti o zm nu na adresu administrátora je 31. íjen daného 
kalendá ního roku. 

(6) Jestliže u p íjemce dotace dojde ke zm n  statutárního orgánu, zašle p íjemce dotace 
prost ednictvím datové schránky administrátora informaci o této zm n  spolu s údaji o novém 
statutárním orgánu. 

 
 
 

l. 10 
Povinnosti p íjemce dotace 

 
(1) Povinnosti p íjemce dotace vyplývají zejména z ustanovení § 60d zákona . 96/2004 Sb. 
a dále vyplývají zejména z ustanovení § 14 a násl. zákona . 218/2000 Sb. 

(2) P íjemce dotace je povinen zejména: 
 

a) oznámit písemn  ve lh t  do 15 dn  na adresu administrátora veškeré zm ny údaj  
uvedených na vydaném rozhodnutí i na žádosti o poskytnutí dotace, ode dne, kdy 
zm na nastala, 

b) vypo ádat p ednostn , p ed p ípadným zánikem organizace, vztahy se státním 
rozpo tem, 

c) vrátit nevy erpané prost edky spolu s vypo ádáním dotace nejpozd ji do 30 dn  
od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukon ení, jestliže se projekt 
neuskute ní nebo je p ed asn  ukon en,  

d) pokud p íjemce dotace není schopen projekt zahájit, a z tohoto d vodu erpat dotaci, 
je povinen oznámit tuto skute nost prost ednictvím datové schránky administrátorovi 
nejpozd ji do 15 dn  ode dne, kdy tato skute nost nastala, 
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e) podložit vyplacené mzdové prost edky prvotními doklady umož ujícími kontrolu 
skute n  provedené práce, p íjemce dotace je povinen prokazatelným a doložitelným 
zp sobem vést evidenci pracovní doby rezidenta, 

f) umožnit poskytovateli dotace kontrolu doklad  vedených k erpání dotace, 
g) v p ípad  neobsazení reziden ních míst zašle tuto informaci podepsanou statutárním 

orgánem p íjemce dotace ministerstvu a administrátorovi prost ednictvím datové 
schránky, 

h) po výb ru rezidenta do 30 dn  prost ednictvím datové schránky administrátora zaslat 
tyto dokumenty: 

 vypln ný formulá  Informace o vybraném rezidentovi, formulá  je zve ejn n na 
webových stránkách MZ, 

 vzd lávací plán s p ípadným potvrzením o zapo tení nebo absolvování n které 
ásti vzd lávacího programu, 

 finan ní plán, 
 estné prohlášení 

 
(3) Ve vztahu k poskytnutým pen žním prost edk m musí být kontrolní systém p íjemce 
dotace zaveden a nastaven v souladu se zákonem . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve 
ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a zákonem 
. 255/2012 Sb. 

 
(4) P íjemce dotace je povinen finan ní prost edky použít výhradn  k realizaci projektu. 
 
(5) P íjemce dotace je dále povinen: 
 

a) vést ú etnictví v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní 
pozd jších p edpis , a jeho provád cími p edpisy, 

b) vést ú etnictví úpln , pr kazn  a pravdiv  tak, aby jednotlivé druhy uznatelných 
náklad  byly vedeny odd len  od ostatních náklad , 

c) vést ú etnictví zvláš  k projektu a zvláš  k dotaci dokládající ádné zaú tování náklad  
jednotlivých položek finan ních prost edk  (náklady hrazené z dotace poskytnuté MZ) 

d) z eteln  ozna it ú etní doklady prokazující využití finan ních prost edk  dotace, 
e) vynakládat poskytnuté finan ní prost edky z dotace ú eln , hospodárn  a efektivn , 

p i emž: 
 ú elností se rozumí použití finan ních prost edk  z dotace, které zajistí optimální míru 

dosažení ú elu, pro který je projekt realizován, 
 hospodárností se rozumí minimalizace výdaj  finan ních prost edk  z dotace 

k zajišt ní cíle projektu p i dodržení odpovídající kvality stanoveného cíle, 
 efektivností se rozumí použití finan ních prost edk  z dotace, kdy je dosaženo 

nejlepších možných výstup  (nap . rozsah, kvalita) ve srovnání s objemem prost edk  
na zajišt ní t chto výstup , 
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l. 11 
Pr b žná zpráva o realizaci projektu 

 
(1)  P íjemce dotace na adresu administrátora zašle vždy nejpozd ji do 31. ledna zpracovanou 
Pr b žnou zprávu o realizaci projektu (dále jen „Pr b žná zpráva“) za p edešlý kalendá ní 
(rozpo tový) rok. Pr b žná zpráva se p edkládá na formulá i Pr b žná zpráva umíst ném 
na webových stránkách MZ. 

(2) Pr b žná zpráva zahrnuje všechny absolvované ( i uznané) ásti vzd lávacího programu 
v daném roce, p ehled zbývajících ástí vzd lávacího programu a informace o erpání 
finan ních prost edk , s komentá em k jejich erpání v len ní podle aktuáln  vydaného 
rozhodnutí. 

(3) V p ípad , že b hem kalendá ního roku došlo ke zm n  finan ního plánu a tím k vydání 
zm nového rozhodnutí, použije se jako podklad pro Pr b žnou zprávu aktuáln  platné 
rozhodnutí se schváleným finan ním plánem. 

(4) Finan ní ást Pr b žné zprávy musí být v souladu s vypo ádáním se státním rozpo tem. 

(5) Pr b žná zpráva obsahuje informace o všech rezidentech daného projektu. 

(6) K pr b žným zprávám se nep ikládají kopie atesta ních diplom  rezident , kte í v daném 
roce složili atestaci. Tyto dokumenty se p ikládají pouze k Záv re né zpráv . 

 
l. 12 

Záv re ná zpráva o realizaci projektu 
 
(1) K ukon ení projektu dojde úsp šným vykonáním atesta ní zkoušky posledním z rezident  
uvedených na rozhodnutí. 

(2) Po skon ení projektu p íjemce dotace na adresu administrátora zašle nejpozd ji 
do 31. ledna záv re nou zprávu o realizaci projektu (dále jen „Záv re ná zpráva“). Záv re ná 
zpráva se p edkládá na formulá i Záv re ná zpráva umíst ném na webových stránkách MZ. 
 
(3) Záv re ná práva zahrnuje popis a zhodnocení realizace odborné ásti projektu a finan ní 
vyú tování, jehož sou ástí je výkaz o erpání dotace s komentá em k erpání poskytnutých 
pen žních prost edk  v len ní podle platného rozhodnutí. P ílohou Záv re né zprávy jsou 
b žné kopie atesta ních diplom  rezident .  
 
(4) Záv re nou zprávu p edkládá i p íjemce dotace, u kterého došlo k p ed asnému ukon ení 
projektu, do zprávy uvede d vod p ed asného ukon ení. 
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l. 13 
Vypo ádání vztah  se státním rozpo tem 

 
(1) Pro p íjemce dotace je závazná vyhláška . 367/2015 Sb., o zásadách a lh tách finan ního 
vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními finan ními aktivy a Národním fondem 
(vyhláška o finan ním vypo ádání), ve zn ní vyhlášky 435/2017 Sb. (dále jen „vyhláška . 
367/2015 Sb., ve zn ní vyhlášky 435/2017 Sb.“)  

(2) Vypo ádání vztah  se státním rozpo tem musí být provedeno ve smyslu ustanovení 
zákona . 218/2000 Sb. a v souladu s výše uvedenou vyhláškou do 15. února následujícího 
kalendá ního roku v etn . 

(3) Pokud jsou uznatelné náklady za kalendá ní rok nižší, než je výše dotace poskytnuté 
na daný rok, je p íjemce dotace povinen nespot ebované pen žní prost edky vrátit do státního 
rozpo tu. Nespot ebované pen žní prost edky z poskytnuté dotace se zasílají: 
 

a) na ú et . 2528001/0710 u eské národní banky, jestliže jsou odeslány ješt  v daném 
kalendá ním roce tak, aby na ú et MZ byly p ipsány nejpozd ji do 28.prosince, 

b) na ú et . 6015-2528001/0710 u eské národní banky, jestliže jsou z ú tu p íjemce 
dotace odepsány až po 1. lednu následujícího roku, nejpozd ji však 15. února v etn . 

c) p íjemce dotace uvede variabilní symbol prvních sedm ísel p ed lomítkem ( íslo 
rozhodnutí) 

(4) Pen žní prost edky odepsané z ú tu p íjemce dotace po 15. únoru budou poukázány zp t 
na ú et odesílatele, kterému vznikne povinnost vypo ádání vztah  se státním rozpo tem 
prost ednictvím místn  p íslušného finan ního ú adu. 

(5) Vypo ádání vztah  se státním rozpo tem podává p íjemce dotace na p íslušných 
formulá ích a zp sobem uvedeným ve vyhlášce . 367/2015 Sb., ve zn ní vyhlášky 435/2017 
Sb., a zašle jej MZ prost ednictvím datové schránky nebo poštou.  

(6) P íjemce dotace, jehož z izovatelem je jiná organiza ní složka státu, jiné ministerstvo, 
provádí vypo ádání vztah  se stáním rozpo tem v i svému v cn  p íslušnému z izovateli, 
a to v etn  p evodu pen žních prost edk . 

(7) P íjemce dotace, jehož z izovatelem je obec nebo kraj, provede vypo ádání se státním 
rozpo tem prost ednictvím p íslušného krajského ú adu, jemuž p edloží podklady nejpozd ji 
do 5. února a sou asn  na ú et p íslušného krajského ú adu poukáže nespot ebované 
pen žní prost edky. 

(8) Nedodržením postup , lh t a termín  pro vypo ádání vztah  se státním rozpo tem dojde 
dle ustanovení § 44 a násl. zákona . 218/2000 Sb. k porušení rozpo tové kázn  a p íjemce 
dotace se vystavuje p ípadnému sank nímu postihu.  
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l. 14 
Kontrolní zpráva 

 
(1) P íjemce dotace je povinen na konci projektu zajistit kontrolu hospoda ení se státní dotací:  

a) prost ednictvím externího auditora, který je zapsán v seznamu auditor , jestliže 
celková ástka sou tu všech dotací realizovaných prost ednictvím MZ p esáhne 
u jednoho p íjemce dotace na konci projektu ástku 1 500 000,- K , 

b) prost ednictvím vlastních zam stnanc  kontroly nebo prost ednictvím externího 
auditora, který je zapsán v seznamu auditor , jestliže celková ástka sou tu všech 
dotací realizovaných prost ednictvím MZ nep esáhne u jednoho p íjemce dotace 
na konci projektu ástku 1 500 000,- K .  

(2) Externí auditor musí být nezávislý jak na státních orgánech, tak na kontrolovaném subjektu, 
tak i na osobách spojených s kontrolovaným subjektem. 

(3) Výsledek kontroly je projednán s nejvyšším orgánem p íjemce dotace a zaslán 
administrátorovi nejpozd ji do 30. ervna následujícího roku po ukon ení projektu. 

(4) V kontrolní zpráv  je nezbytné výslovn  uvést:   
a) zda erpání dotace za p íslušný projekt probíhalo v souladu s rozhodnutím 

. ……………/20YY/ONP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na reziden ní místo vydaným 
MZ dne … a dále, 

b) zda erpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými úst edním orgánem státní 
správy – MZ. Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel. 

 
 

l. 15 
Školitel 

 
(1) Požadavky na školitele jsou vymezeny p íslušným vzd lávacím programem zve ejn ným 
ve V stníku MZ, na webových stránkách MZ a ustanoveními § 55 a násl.  zákona . 96/2004 
Sb.   
 
(2) Školitelem je výhradn  zdravotnický pracovník s odbornou a specializovanou zp sobilostí 
odpovídající zam ení vzd lávacího programu v p íslušném oboru, který je sou asn  
zam stnancem poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické stanice. 
 
(3) Další požadavky na školitele: 

a) spln ní odbornostních požadavk  uvedených v p íslušném vzd lávacím programu, 
b) úvazek 1,0 u poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické stanice, není-

li p íslušným vzd lávacím programem dáno jinak,  
c) nejmén  3 roky praxe v p íslušné specializované innosti v daném oboru, není-li 

p íslušným vzd lávacím programem dáno jinak. 
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l. 16 
Termíny 

 
13. dubna        zasedání akredita ní komise 
11.kv tna  schválení poskytnutí dotace, vydání a zve ejn ní hromadného 

rozhodnutí ministra spolu se soupisem obor  s p id lenými 
reziden ními místy jednotlivým žadatel m  

 
do 25. kv tna  vyhlášení 1. kola výb rového ízení na reziden ní místo  
 
do 30. ervna ukon ení 1. kola výb rového ízení (lh ta pro podání p ihlášek nesmí 

být kratší než 15 pracovních dní) 
 
do 15. ervence   oznámení výsledk  1. kola výb rového ízení (max. lh ta iní 

10 pracovních dní ode dne ukon ení výb rového ízení), p ípadné 
vyhlášení 2. kola výb rového ízení 

 
do 26. srpna   zaslání vzd lávacího a finan ního plánu rezident  vybraných v 1. kole 

na adresu administrátora (do 30 dn  od výb ru rezidenta) 
ukon ení 2. kola výb rového ízení (lh ta pro podání p ihlášek nesmí 
být kratší než 15 pracovních dní) 
 

do 9. zá í   oznámení výsledk  2. kola výb rového ízení (max. lh ta iní 
10 pracovních dní ode dne ukon ení výb rového ízení) 

 
do 19. íjna   zaslání vzd lávacího a finan ního plánu rezident  vybraných 

ve 2. kole (do 30 dn  od výb ru rezidenta) na adresu administrátora 
 
31. íjen  kone ný termín pro podání žádosti o zm nu – 

na adresu administrátora 
 
31. leden         zaslání Pr b žné zprávy nebo Záv re né zprávy na adresu 

administrátora 
 
15. únor     vypo ádání vztah  se státním rozpo tem. 
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l. 17 
Kontakty 

 
 
Poskytovatel dotace 
Ministerstvo zdravotnictví R 
Odbor ošet ovatelství a neléka ských povolání 
Palackého nám stí 375/4 
128 01 Praha 2 
onp@mzcr.cz 
www.mzcr.cz 
ID datové schránky: pv8aaxd 
 
 
Administrátor 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Odd lení reziden ních míst 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
271 019 563 
votrubova@ipvz.cz 
regentova@ipvz.cz 
www.ipvz.cz 
ID datové schránky cf2uiwg 
 
 
 
 

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.,  
nám stkyn  pro zdravotní pé i 
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P íloha . 1 
 

F I N A N  N Í   P L Á N 
 
 
 

projekt  specializa ního vzd lávání 
 

v neléka ských oborech 
 

2022 
 

 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l. 1 
Úvodní pokyny 

 
(1) Pen žní prost edky jsou ú elov  vázané a dle ustanovení § 60 a odst. 2 a 3 zákona 
. 96/2004 Sb. o neléka ských zdravotnických povoláních se dotace poskytuje na úhradu 

náklad  spojených se specializa ním vzd láváním rezidenta, které jsou tvo eny zejména: 
a) mzdovými a dalšími náklady spojenými s pobytem rezidenta mimo pracovišt  

zam stnavatele, p i emž mzdové náklady (hrubá mzda rezidenta a odvody na zdravotní 
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a sociální pojišt ní za zam stnavatele ve stanovené výši pro p íslušný rok) tvo í 
nejmén  55 % celkové výše dotace, 

b) výše odvod  je stanovena v celkové výši 33,8 %, pokud není legislativn  upraveno 
jinak, 

c) mzdové náklady na školitele, který je zam stnancem p íjemce dotace s reziden ním 
místem (mate ské pracovišt ) v maximální výši 20 % z celkové výše dotace, 

d) náklady na povinné kurzy a stáže stanovené vzd lávacím programem, jestliže kurzy i 
stáže nejsou zajišt ny p ímo u zam stnavatele, ale jsou zajišt ny nákupem služeb, 

e) náklady na jízdné a stravné s max. hospodárností dle ustanovení § 156 až § 189 zákona 
. 262/2006 Sb., zákoníku práce spojené s pobytem rezidenta mimo pracovišt  

zam stnavatele v souvislosti s pln ním požadavk  podle vzd lávacího programu,  
f) úhradami za uznatelné materiálové náklady. 

(2) Dotace se poskytuje po dobu trvání p íslušného specializa ního vzd lávání, které odpovídá 
minimální délce stanovené vzd lávacím programem vytvo eným v souladu s na ízením vlády 
. 31/2010 Sb. o oborech specializa ního vzd lávání a ozna ení odbornosti zdravotnických 

pracovník  se specializovanou zp sobilostí v platném zn ní. 

(3) Dotaci na reziden ní místo nelze poskytnout zp tn  za kalendá ní m síce, které 
p edcházely podání Žádosti o poskytnutí dotace z dota ního programu Reziden ní místa. 

(4) Jestliže zdravotnický pracovník již ást vzd lávacího programu absolvoval nebo mu byla 
ást vzd lávacího programu uznána, dotace bude poskytnuta pouze na zbývající ást 

vzd lávacího programu v souladu s l. 2 odst. 3 písm. i) P ílohy . 1. 

(5) Do finan ních plán  se uvád jí pouze prost edky poskytované z dotace. 

(6) Pro vypracování finan ního plánu slouží formulá  s tabulkami I – III. (Listy1,2) 

(7) P íjemce dotace doru í vypracovaný finan ní plán nejdéle do 30 dn  od výb ru rezidenta 
na adresu administrátora: IPVZ, odd lení reziden ních míst, Ruská 85, 100 05 Praha 10, nebo 
do datové schránky administrátora: cf2uiwg 

 

 
 
 
 
 

l. 2 
Pokyny pro vypln ní 

 
(1) Tabulka I 

a) Rezident – název zdravotnického za ízení, resp. organiza ní složky, kde rezident 
vykonává své povolání, 

- úvazek v rozmezí od 0,5 do 1,0  
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b) Školitel* - název zdravotnického za ízení, resp. organiza ní složky, kde školitel 
vykonává své povolání – vypl uje pouze akreditovaný p íjemce dotace, kde školitel je 
jeho zam stnancem,  
             - úvazek pouze 1,0 

c) Materiálové náklady – erpání si stanoví p íjemce dotace dle tabulky níže. Údaj na 
konci ádku Celkem** musí být shodný s údajem „Hodnota ukazatele celkem“ v tabulce 
III. 
 

Materiálové položky pro rezidenta 

Délka specializa ního vzd lávání roky 
1–2 

roky 
3–5 Max. 

cena za 
jedn. 

Název položky Po et jedn. Po et jedn. 

Zdravotnická košile 4 ks 5 ks 500 K  

Zdravotnické kalhoty 4 ks 5 ks 500 K  

Zdravotnické šaty 4 ks 5 ks 500 K  

Zdravotnická obuv 2 páry 3 páry 1 500 K  

Sterilní rukavice 100 ks 200 ks  
 

 
(2) Tabulka II 

a) Náklady na kurzy, stáže – jedná se o ástky za povinné moduly podle vzd lávacího 
plánu p íslušného oboru, které jsou zajišt ny smluvn  u poskytovatele zdravotních 
služeb s platnou akreditací pro daný obor.  
Sestava modul  musí odpovídat požadavk m a rozsahu vzd lávacího programu 
pro daný obor specializa ního vzd lávání. 
Údaj na konci ádku Celkem*** musí být shodný s údajem „Hodnota ukazatele celkem“ 
v tabulce III. 

b) Ostatní náklady – do tabulky II mohou také být uvedeny náhrady cestovních výdaj  
rezidenta s max. hospodárností. 

 
 
(3) Tabulka III  

a) Stejn  jako u tabulek I a II, tak i zde v tabulce III se vypl ují pouze bílé kolonky. Kolonky 
šedivé a žluté barvy nesou vzorce pro výpo et. 

b) Uvádí se plán erpání jednotlivých náklad  v letech odpovídajících vzd lávacímu plánu 
rezidenta. 

c) Celková ástka mzdových náklad  rezidenta v etn  odvod  musí odpovídat minimáln  
55 % z celkové výše poskytnuté dotace na dané reziden ní místo. 

d) Výše odvod  je stanovena ve výši 33,8 %, pokud legislativn  není upraveno jinak, jejich 
výpo et provedou kolonky šedivé barvy. 
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e) Mzdové náklady školitele* vypl uje pouze akreditovaný p íjemce dotace, kde školitel 
je jeho zam stnancem. 

f) Údaj na konci ádku Materiálové náklady** musí být shodný s údajem Celkem v tabulce 
I. 

g) Údaj na konci ádku Náklady na služby*** musí být shodný s údajem Celkem v tabulce 
II. 

h) Hodnota ukazatele celkem v Neinvesti ních nákladech musí odpovídat celkové výši 
poskytnuté dotace na reziden ní místo p íslušného oboru specializa ního vzd lávání 
vyhlášeného pro daný rok. 

i) V p ípad , že dotace je poskytnuta pouze na ást vzd lávacího programu, tj. rezident 
již ást vzd lávacího programu absolvoval nebo ji má zapo tenu, bude alikvotní výše 
dotace stanovena podle následujícího vzorce: 

 
  
 á ýš     á í   í í   

 
 
Pro obory specializa ního vzd lávání, u kterých je vzd lávací program stanoven v m sících, 
platí tento vzorec: 
 
 á ýš   í  á í   í í  í  
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Název oboru Obory specializa ního vzd lávání

Celková
délka

studia v
m sících

ástka v oboru
na 1 rezidenta Ud lená RM 2021 RM 2022 Celkem za 2022

Intenzivní pé e 24 138 000 184 190 26 220 000,00

Periopera ní pé e 24 138 000 36 30 4 140 000,00
Ošet ovatelská pé e v pediatrii 24 103 500 43 30 3 105 000,00
Ošet ovatelská pé e v chirurgických oborech 24 103 500 37 30 3 105 000,00
Domácí pé e a hospicová pé e 24 103 500 3 3 310 500,00
Ošet ovatelská pé e v psychiatrii 24 103 500 24 20 2 070 000,00
Ošet ovatelská pé e v interních oborech 24 103 500 35 30 3 105 000,00

Porodní asistentka Intenzivní pé e v porodní asistenci 24 138 000 24 25 3 450 000,00
Klinická hematologie a transfuzní služba 24 103 500 23 20 2 070 000,00
Klinická biochemie 24 103 500 16 15 1 552 500,00

Zdravotnický záchraná Urgentní medicína 24 138 000 0 5 690 000,00
Logoped Klinická logopedie 36 138 000 6 10 1 380 000,00
Fyzioterapeut Aplikovaná fyzioterapie 24 103 500 27 25 2 587 500,00
Ergoterapeut Ergoterapie pro dosp lé 24 103 500 2 2 207 000,00
Ergoterapeut Ergoterapie pro d ti 24 103 500 0 2 207 000,00
Zdravot. prac. v § 5 28 zák. .
96/2004 Sb. Organizace a ízení ve zdravotnictví 24 103 500

10 10 1 035 000,00
Psycholog Klinická psychologie 60 138 000 3 5 690 000,00
Radiologický asistent Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 24 103 500 29 29 3 001 500,00
D tská sestra IP v pediatrii a neonatologii 24 138 000 17 20 2 760 000,00
Asistent ochrany a podpory 
ve ejného zdraví Hygiena a epidemiologie 24 103 500

0 5 517 500,00

Odborný pracovník v 
ochran  a podpo e ve ejného 
zdraví

Hygiena a epidemiologie 24 103 500

0 5 517 500,00

Biomedicíncký inženýr Klinické inženýrství 24 103 500

0 5 517 500,00
Nutri ní terapeut Výživa d tí a dosp lých 24 103 500 11 10 1 035 000,00
CELKEM 530 526 64 273 500,00

Všeobecná sestra

Zdravotní laborant

Neléka ské obory vyhlášené pro rok 2022
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Název oboru Obory specializa ního vzd lávání
Maximální po et pro

jednoho
poskytovatele

zdravotních služeb
Intenzivní pé e 10
Periopera ní pé e 4
Ošet ovatelská pé e v pediatrii 4
Ošet ovatelská pé e v chirurgických oborech 4
Domácí pé e a hospicová pé e 3
Ošet ovatelská pé e v psychiatrii 4
Ošet ovatelská pé e v interních oborech 4

Porodní asistentka Intenzivní pé e v porodní asistenci 3

Klinická hematologie a transfuzní služba 2

Klinická biochemie 2

Zdravotnický záchraná Urgentní medicína 2

Logoped Klinická logopedie 2

Fyzioterapeut Aplikovaná fyzioterapie 2

Ergoterapeut Ergoterapie pro dosp lé 2

Ergoterapeut Ergoterapie pro d ti 2
Zdravot. prac. v § 5 28 zák. .
96/2004 Sb. Organizace a ízení ve zdravotnictví 2

Psycholog Klinická psychologie 2

Radiologický asistent Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 2

D tská sestra IP v pediatrii a neonatologii 3
Asistent ochrany a podpory ve ejného 
zdraví Hygiena a epidemiologie 2
Odborný pracovník v ochran  a 
podpo e ve ejného zdraví Hygiena a epidemiologie 2

Biomedicíncký inženýr Klinické inženýrství 2

Nutri ní terapeut Výživa d tí a dosp lých 2

Všeobecná sestra

Zdravotní laborant

Neléka ské obory 2022
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METODICKÝ POKYN K PROVÁD NÍ SCREENINGU SLUCHU NOVOROZENC

K zajišt ní jednotného postupu k provád ní screeningu a rescreeningu sluchu u novorozenc v eské

republice a p ípadné následné pé e vydává Ministerstvo zdravotnictví následující metodický pokyn.

l. 1

Všeobecná ustanovení

(1) Cílem screeningu sluchu u novorozenc (dále jen „NS sluchu nebo novorozenecký screening

sluchu“) je v asný záchyt sluchové vady (trvalé poruchy sluchu) u d tí s p edpokladem následné

rehabilitace sluchu, komunika ních schopností a zlepšení podmínek pro rozvoj e i.

(2) K provád ní NS sluchu se používají tranzientn evokované otoakustické emise (TEOAE) nebo

automatická BERA (AABR).

Principem TEOAE je objektivní neinvazivní m ení projevu aktivity zevních vláskových bun k

sluchového aparátu na zvukový podn t. P ítomnost otoakustických emisí sv d í pro správnou funkci

zevních vláskových bun k a p evodního ústrojí zevního a st edního ucha. TEOAE se využívají p edevším

ke screeningu sluchu fyziologických novorozenc .

Automatická BERA (AABR – automatic auditory brainstem responses) je objektivní neinvazivní

vyšet ení elektrických potenciál ze sluchové dráhy až po mozkový kmen. AABR je doporu eno využít

ke screeningu sluchu každého novorozence hospitalizovaného na JIRP/JIP event. IMP v centru vysoce

specializované intenzivní zdravotní pé e v perinatologii (dále jen “PCIP“) nebo perinatologickém centru

intermediární pé e (dále jen „PCIMP“) uvedených ve V stníku MZ a na webových stránkách MZ

https://www.mzcr.cz/category/agendy ministerstva/zdravotni sluzby agendy ministerstva/centra

vysoce specializovane pece/ (dále jen „rizikový novorozenec“).

(3) Pozitivní screening znamená podez ení na sluchovou vadu nebo neprovedení screeningu. Negativní

screening (TEOAE a/nebo AABR jsou v norm ) znamená, že není podez ení na sluchovou vadu.

(4) V p ípad neprovedení NS sluchu na novorozeneckém odd lení informuje léka tohoto odd lení,

pop . léka poskytující zdravotní pé i dít ti po porodu mimo zdravotnické za ízení, matku (resp.

zákonného zástupce) dít te o pot eb zajišt ní provedení NS sluchu a o informaci provede záznam

do zdravotnické dokumentace dít te; prost ednictvím propoušt cí zprávy novorozence, pop . zprávy

o novorozenci informuje registrujícího praktického léka e pro d ti a dorost o neprovedení NS sluchu

a doporu í zajistit jeho provedení.

(5) Jestliže zákonný zástupce novorozence odmítá provedení NS sluchu, je t eba o tomto odmítnutí

u init písemný záznam do zdravotnické dokumentace vedené o novorozenci.

(6) Informace pro zákonného zástupce jsou v p íloze MP . 1. Detailní informace o NS sluchu

pro ve ejnost i pro zdravotnické pracovníky jsou zve ej ovány na webovém portálu eské spole nosti
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otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LS JEP https://www.otorinolaryngologie.cz/screening

sluchu a eské neonatologické spole nosti LS JEP www.neonatologie.cz.

l. 2

Provád ní novorozeneckého screeningu sluchu a rescreeningu sluchu novorozenc a zajišt ní

následné pé e

Screening sluchu novorozenc je provád n na t ech úrovních: neonatologické pracovišt ,

rescreeningové ORL (foniatrické) pracovišt a ORL (foniatrické) – pedaudiologické pracovišt (p íloha

MP . 2).

V následujícím textu jsou uvedena doporu ení na jednotlivých úrovních.

(1) 1. úrove vyšet ení sluchu – neonatologické odd lení

- screening sluchu provádí d tská sestra, všeobecná sestra, porodní asistentka, event. léka

novorozeneckého odd lení v pr b hu hospitalizace na novorozeneckém odd lení, obvykle 2.

– 3. den po narození dít te

- u fyziologického novorozence se vyšet ení provádí pomocí otoakustických emisí (TEOAE)

- u rizikového novorozence je doporu eno provést screening sluchu pomocí AABR v pr b hu

hospitalizace

- screening sluchu novorozenc se provádí ve spánku nebo ve stavu klidné bd losti v nehlu né

místnosti. V p ípad nep ítomnosti TEOAE nebo AABR je doporu eno vyšet ení opakovat

v rámci hospitalizace (nap . následující den)

- vyšet ení se vykazuje zdravotní pojiš ovn kódem 73028 (screening sluchu u novorozenc )

- výsledek vyšet ení je zapsán do zdravotní dokumentace a do zprávy o novorozenci (tab. 1):

o screening sluchu oboustrann v norm (negativní screening, nebyla zjišt na

nedoslýchavost ani na jednom uchu)

o TEOAE nebo AABR nep ítomny vpravo, vlevo nebo oboustrann (pozitivní screening,

na jednom i obou uších nebyl zjišt n normální sluch), nebo screening sluchu

na jednom i obou uších nebyl proveden.

o zp sob záznamu screeningu sluchu do zprávy o novorozenci viz p íloha MP . 3.

- dít s jedno i oboustrann nep ítomnými TEOAE (nebo AABR) nebo s neprob hlým

screeningem sluchu je odesláno na p íslušné rescreeningové ORL (foniatrické) pracovišt

regionální k p íslušné porodnici viz odkaz https://www.otorinolaryngologie.cz/screening

sluchu
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Tab. 1: Hodnocení screeningu sluchu novorozenc dle výsledk TEOAE nebo AABR

Negativní screening Pozitivní screening

TEOAE
ur eno pro fyziologického
novorozence

výbavné oboustrann
(TEOAE pass)

nevýbavné emise oboustrann
nebo jednostrann
(TEAOE refer)

AABR
ur eno pro rizikového
novorozence (JIRP/JIP)

sluch oboustrann v norm
(AABR pass)

evokované potenciály
nep ítomny oboustrann nebo
jednostrann
(AABR refer)

(2) 2. úrove vyšet ení sluchu – rescreeningové ORL (foniatrické) pracovišt

- rescreening sluchu obvykle ve 3. – 6. týdnu v ku dít te provádí audiologická sestra, ORL léka

nebo foniatr u všech d tí s pozitivním výsledkem screeningu

- rescreening sluchu obsahuje anamnézu, otoskopii a vyšet ení sluchu metodou objektivní

audiometrie (TEOAE i AABR, event. dopl kov vysokofrekven ní tympanometrie a vyšet ení

stapediálního reflexu).

- u rizikového novorozence s pozitivním screeningem metodou AABR, je rescreening proveden

op t AABR (TEOAE jsou nedostate né). Pokud rescreeningové pracovišt p ístroj pro AABR

nevlastní, je dít odesláno p ímo do ORL (foniatrického) – pedaudiologického pracovišt ,

viz https://www.otorinolaryngologie.cz/screening sluchu

- vyšet ení se vykazuje zdravotní pojiš ovn kódem 73029 (rescreening sluchu

novorozenc /kojenc )

- dít s jedno i oboustrann pozitivním výsledkem rescreeningu (podez ení na sluchovou vadu

z klinického vyšet ení a/nebo výsledku objektivní audiometrie) je odesláno do p íslušného ORL

(foniatrického) – pedaudiologického pracovišt

(3) 3. úrove vyšet ení sluchu – ORL (foniatrické) – pedaudiologické pracovišt

- provádí komplexní audiologické vyšet ení (ur ení typu a tíže sluchové vady) u d tí s pozitivním

rescreeningem obvykle do 3 až 6 m síc v ku dít te, a zajiš uje další postup:

- korekce sluchu

o d ti bez potvrzení oboustranné trvalé poruchy sluchu (normální sluch, lehká porucha

sluchu, jednostranná trvalá porucha sluchu): sledování vývoje e i praktickým léka em

pro d ti a dorost nebo foniatrem

o d ti s oboustrannou trvalou poruchou sluchu: sluchadlová korekce, ideáln

od 6. m síce v ku
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o d ti s oboustrannou hluchotou: p edání ke kochleární implantaci, ideáln do 2. roku

v ku (nejpozd ji k 3. roku v ku)

o d ti s oboustrannou malformací zevního nebo st edního ucha: korekce kostním

sluchadlem (BAHD)

- etiologické do ešení (vzhledem ke skute nosti, že vrozená trvalá porucha sluchu je z 50–75 %

zp sobena genetickými vlivy, je nedílnou sou ástí genetická konzultace, p ípadn další

pot ebná vyšet ení)

(4) Praktický léka pro d ti a dorost

- kontroluje a eviduje výsledek screeningu sluchu provedený na neonatologickém pracovišti

- u dít te s neprovedeným screeningem sluchu (nap . porod mimo zdravotnické za ízení,

ambulantní porod, …) kontroluje a odesílá na rescreeningové ORL (foniatrické) pracovišt

- eviduje výsledek rescreeningu sluchu provedený na rescreeningovém ORL (foniatrickém)

pracovišti

- u dít te s pozitivním rescreeningem kontroluje odeslání na ORL (foniatrické) – pedaudiologické

pracovišt a následn eviduje výsledek vyšet ení

- p i preventivních prohlídkách kontroluje v rámci klinického vyšet ení stav sluchu a rozvoje

e i1.

(5) Ústav zdravotnických informací a statistiky R (ÚZIS)

Analýzu a statistické zpracování výsledk screeningu a rescreeningu sluchu novorozenc provádí ÚZIS

z údaj Národního zdravotnického informa ního systému (zejména Národní registr reproduk ního

zdraví, Národní registr hrazených zdravotních služeb).

l. 3

Záv re ná ustanovení

Tento metodický pokyn ruší ke dni 31. 12. 2021 Metodický pokyn k provád ní screeningu sluchu

u novorozenc uve ejn ný ve V stníku MZ . 7/2012 a nabývá ú innosti dne 1. 1. 2022.

P íloha MP . 1

Informace pro zákonného zástupce k screeningovému vyšet ení sluchu novorozenc

P íloha MP . 2

Screening sluchu novorozenc

P íloha MP . 3

Záznam screeningu sluchu do zprávy o novorozenci

1 vyhláška . 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, v platném zn ní 
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Informace pro zákonného zástupce k screeningovému vyšet ení sluchu novorozenc

Cílem screeningu sluchu u novorozenc je v asný záchyt trvalé poruchy sluchu, který

je p edpokladem vývoje e i. Základní (screeningové) vyšet ení sluchu je možné provést

již b hem pobytu na porodnici. P i vyšet ení, které vyžaduje klid dít te (m že p itom i spát),

zdravotnický pracovník zavede do zevního zvukovodu jemnou m ící sondu, p ístroj vyšle

slabý zvukový podn t a sonda (v p ípad vyšet ovací metody TEOAE u fyziologického

novorozence) nebo svodné elektrody (v p ípad vyšet ovací metody AABR u rizikového

novorozence) zaznamenají odpov di sluchového ústrojí. Pokud dojde k vyvolání odezvy,

ozna uje se vyšet ení jako negativní screening a znamená to, že sluch dít te je s nejv tší

pravd podobností v po ádku. Nepoda í li se získat p íznivou odpov (pozitivní záchyt

screeningu), je vyšet ení pot eba zopakovat. Teprve tehdy, kdy i opakovaná vyšet ení sluchu

v následných úrovních neposkytnou p íznivou odpov , lze vyslovit podez ení na poruchu

sluchu a je t eba definitivní dovyšet ení. Screening tak umožní v asné rozpoznání sluchové

vady a zajišt ní podmínek i pom cek pro rozvoj správného sluchu a vývoje e i. V p ípad

v asného neodhalení vady sluchu neprovedením screeningu sluchu novorozence m že dojít

k opožd ní vývoje nebo nevyvinutí e i (v nejzávažn jším p ípad vznik tzv. hluchon mosti).

Vyšet ení je pln hrazeno z prost edk ve ejného zdravotního pojišt ní.

Výsledek vyšet ení se zapisuje do zdravotnické dokumentace dít te, zprávy o novorozenci

event. jiné zprávy léka e.
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Screening sluchu (fyziologických*) novorozenc  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                            

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                             
Termín vyšet ení odpovídá v ku dít te. 

* AABR je doporu eno využít ke screeningu sluchu každého novorozence hospitalizovaného 
na JIRP/JIP event. IMP v centru vysoce specializované intenzivní zdravotní pé e 
v perinatologii nebo perinatologickém centru intermediární pé e uvedených ve V stníku MZ  
a na webových stránkách MZ https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/zdravotni-
sluzby-agendy-ministerstva/centra-vysoce-specializovane-pece/ (dále jen „rizikový 
novorozenec“).  

OAE nevyšet eny OAE nep ítomny OAE p ítomny 

3. – 6. týden 
ORL nebo foniatr (resecreeningové pracovišt ) 

3. – 6. m síc  
ORL nebo foniatr (pedaudiologické centrum) 

není oboustranná trvalá 
porucha sluchu: 

sledování vývoje e i: 
- normální sluch 
- lehká porucha sluchu 
- jednostranná trvalá 

porucha sluchu 

oboustranná trvalá 
porucha sluchu 

sluchadla 

oboustranná hluchota 
kandidát kochleární 

implantace 

2. – 3. den (nebo p ed propušt ním z JIP) 
neonatologické odd lení 

OAE p ítomny OAE nep ítomny OAE nevyšet eny 

Novorozenec  

3. úrove

malformace zevního 
nebo st edního ucha 
kandidát kostního 
sluchadla (BAHD) 

1. úrove

2. úrove

Narozen v porodnici Narozen mimo porodnici 

Praktický léka  pro d ti 
a dorost  

P íloha MP . 2 
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P íloha MP . 3

ZÁZNAM SCREENINGU SLUCHU DO ZPRÁVY O NOVOROZENCI

Zm na položek ve Zpráv o novorozenci s ohledem na revidovanou metodiku screeningu sluchu
s platností od 01.01.2022.

Oddíl 3. LÉ BA NA ODD LENÍ

Položka PROVEDENÝ SCREENING se upravuje

položka SLUCH (znamená provedení screeningového vyšet ení sluchu novorozence). P i jejím
zaškrtnutí je automaticky vyžadováno vypln ní následujících položek definujících metodu a výsledek
screeningu sluchu.

SCREENING SLUCHU – METODA

1) TEOAE (vyšet ení sluchu metodou otoakustických emisí)

2) AABR (vyšet ení sluchu metodou automatických sluchových kmenových potenciál )

P i použití obou metod screeningu sluchu má v zaznamenání výsledku prioritu metoda kvalitn jší –
tedy AABR.

SCREENING SLUCHU – VÝSLEDEK

a) normální (negativní screening)

b) abnormální (p i zaškrtnutí pole je vyžadováno uvedení, na které stran byl zaznamenán patologický
výsledek screeningu sluchu, pozitivní screening)

ABNORMÁLNÍ SCREENING SLUCHU – STRANA (možnost zaškrtnutí obou polí sou asn )

a) abnormální vpravo

b) abnormální vlevo
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METODICKÝ POKYN K PROVÁD NÍ PILOTNÍHO PROJEKTU LABORATORNÍHO NOVOROZENECKÉHO

SCREENINGU SMA A SCID (Dodatek k V stníku MZ . 6/2016 Metodický návod k zajišt ní

novorozeneckého laboratorního screeningu a následné pé e)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydává tento metodický pokyn za ú elem jednotného

postupu poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „PZS“) k zajišt ní pilotního projektu

novorozeneckého laboratorního screeningu (dále jen „NLS“) spinální muskulární atrofie (dále jen

„SMA“; klasifikace MKN 10: G12.0; G12.1) a skupiny onemocn ní t žké kombinované imunodeficience

(dále jen „SCID“; MKN.10: D81.0; D81.1; D81.2; D81.3; D81.9) a následné pé e o pozitivn zachycené

p ípady. Výsledky pilotního projektu budou podkladem pro rozhodnutí MZ o za azení SMA a SCID

do pravidelného celoplošného NLS, které vydá ve spolupráci s p íslušnými odbornými spole nostmi

LS JEP, Národním screeningovým centrem (https://nsc.uzis.cz/), zdravotními pojiš ovnami

a Koordina ním centrem pro novorozenecký screening (www.novorozeneckyscreening.cz).

l. 1

Všeobecná ustanovení

(1) Cílem NLS SMA a SCID je v asná, presymptomatická detekce novorozenc s t mito závažnými,

geneticky podmín nými, vzácnými onemocn ními za ú elem v asného zahájení jejich lé by. Takto

lze dosáhnout optimální efektivity moderních terapií, které mohou být podány v nejrann jší

postnatální fázi rozvoje t chto onemocn ní, a tak p edejít ireverzibilním zdravotním komplikacím

u nemocných.

(2) U všech novorozenc narozených na území R doporu uje MZ provedení pilotní studie NLS SMA

a SCID. Screening SMA a SCID pilotn rozši uje stávající novorozenecký laboratorní screening1,

který je sou ástí preventivní pé e.

(3) NLS SMA a SCID je založen na analýze tzv. suché kapky krve odebrané novorozenci.

(4) Ú ast v tomto pilotním projektu je dobrovolná. P ípadné odmítnutí za azení dít te do pilotního

projektu v žádném p ípad neovlivní jeho další zdravotní pé i.

1 V stník MZ R . 6/2016 Metodický návod k zajišt ní novorozeneckého laboratorního screeningu a následné 
pé e 
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l. 2

Odb r krve a zasílání vzork

(1) Dodate ný odb r krve, tj. nad rámec dosavadního postupu NLS, se neprovádí. Pro vyšet ení bude

použita suchá kapka krve odebraná novorozenci, která zbude po provedení stávajících vyšet ení

v systému NLS.

(2) Pilotní studii NLS onemocn ní SMA a SCID lze provést v porodnici pouze s písemným souhlasem

zákonného zástupce novorozence.

(3) P ehled informací pro zákonné zástupce a vzor formulá e písemného informovaného souhlasu

(dále jen „IS“) s pilotním projektem NLS, jsou uvedené v P íloze . 1. Podepsaný IS uloží PZS

ve stávající zdravotnické dokumentaci vedené o novorozenci.

(4) Pilotní projekt p edpokládá vyšet ení obou onemocn ní, tj. SMA a SCID, sou asn . Pokud se

zákonný zástupce rozhodne odmítnout jedno z vyšet ení, nebude možné provést vyšet ení ani

druhého onemocn ní. Laboratorní vyšet ovací sady slouží pro zjiš ování obou onemocn ní

sou asn . Toto rozhodnutí je hodnoceno jako odmítnutí ú asti v pilotní studii .

(5) Informace o podepsaní IS ze strany zákonného zástupce je nezbytné sd lit laborato i provád jící

NLS formou razítka na rubu obou list screeningových karti ek a zaškrtnutím polí ka souhlasu i

nesouhlasu s ú astí v pilotní studii NLS.

(6) Zp sob d lení a odesílání screeningových karti ek v etn adres p íslušných laborato í se pro PZS

nem ní.

(7) Detailní informace o NLS SMA a SCID budou pr b žn zve ej ovány na webovém portálu

Národního screeningového centra a eské neonatologické spole nosti LS JEP

(www.neonatologie.cz; https://nsc.uzis.cz/).

l. 3

PZS provád jící pilotní projekt NLS (dále jen „laborato e NLS“)

Laboratorní vyšet ení v rámci NLS SMA a SCID (P íloha . 2 a 3) metodou kvantitativní polymerázové

et zové reakce (PCR) v reálném ase (QR PCR) provádí:
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 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 455/2, 128 08 Praha 2, Klinika pediatrie a

d di ných poruch metabolismu, Diagnostické laborato e d di ných poruch metabolismu;

 Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, Interní hematologická a onkologická

klinika, Centrum molekulární biologie a genetiky se sídlem ernopolní 9, 613 00 Brno.

l. 4

Postup laborato í NLS

(1) Informace o negativních nálezech screeningu SMA a SCID laborato e NLS nezasílají

poskytovatel m zdravotních služeb (dále „PZS“), tj, indikující porodnici nebo registrujícímu

praktickému léka i pro d ti a dorost.

(2) V p ípad , že není dostatek materiálu pro NLS SMA nebo SCID, nebo výsledek

screeningového vyšet ení nebude možné spolehliv interpretovat, je nezbytné neprodlen

provést další odb r kapilární krve na screeningovou karti ku (tzv. „recall“). Tento odb r provede

PZS, v jehož pé i se novorozenec nachází, a to na základ výzvy laborato e NLS.

(3) V p ípad , že výsledek screeningového vyšet ení vede k podez ení na SCID

doporu ují se následující opat ení:

a) p i nejasném nálezu screeningu ve vyšet ovaném vzorku je pot eba neprodlen provést další

odb r kapilární krve na screeningovou karti ku (tzv. „recall“). Tento odb r provede PZS na

základ výzvy laborato e NLS. Sv d í li opakované výsledky vyšet ení pro SCID, laborato NLS

zajistí p edání probanda p íslušnému pracovišti provád jícímu konfirma ní vyšet ení

uvedenému v l. 5.

b) p i hodnotách nepochybn sv d ících pro SCID laborato NLS zajistí p edání probanda

p íslušnému pracovišti provád jícímu konfirma ní vyšet ení uvedenému v l. 5.

c) V p ípad pozitivních konfirma ních test je proband p edán do pé e pracovišt uvedeného

v l. 6.

(4) V p ípad , že výsledek NLS vyšet ení povede k podez ení na SMA, informuje laborato

NLS o výsledku p íslušné pracovišt provád jící konfirma ní vyšet ení uvedené v l. 5.
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V p ípad pozitivních konfirma ních test je novorozenec p edán do pé e na pracovišt uvedené

v l. 6.

(5) Po skon ení úsp šné analýzy v rámci NLS SMA a SCID je vzorek DNA od vyšet ovaného

novorozence ádn zlikvidován. Novorozenecká karti ka je archivována podle vyhlášky . 98/2012

Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném zn ní a po uplynutí archiva ní doby je zlikvidována

v souladu s ustanoveními zákona . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb a zm n

n kterých souvisejících zákon , v platném zn ní.

l. 5

Zajišt ní konfirmace výsledk z NLS

(1) Konfirmace výsledk p i podez ení na SMA poskytují

 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Ústav biologie a léka ské

genetiky;

 Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, Centrum molekulární biologie

a genetiky se sídlem na ernopolní 9, 613 00, Brno.

(2) Konfirmace výsledk p i podez ení na SCID poskytují

 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Ústav imunologie;

 Fakultní nemocnice u sv. Anny, Peka ská 53, 656 91 Brno, Ústav klinické imunologie

a alergologie.

l. 6

Zajišt ní následné pé e o d ti s potvrzeným onemocn ním SMA nebo SCID

(1) Lé bu a sledování d tí se SMA poskytují Centra vysoce specializované pé e pro

neuromuskulární onemocn ní tj.

 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Klinika d tské neurologie;

 Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, Klinika d tské neurologie se sídlem

ernopolní 9, Brno.

(2) Lé bu a sledování d tí se SCID poskytují

 Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Ústav imunologie;

 Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, Pediatrická klinika.
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l. 7

Záv re ná ustanovení

Tento dodatek k V stníku MZ . 6/2016 Metodický návod k zajišt ní novorozeneckého laboratorního

screeningu a následné pé e nabývá ú innosti dnem uve ejn ní ve V stníku MZ R.

P íloha dodatku MP . 1

Informace pro zákonné zástupce o pilotním screeningovém programu asný záchyt spinální svalové

atrofie (SMA) a t žkých kombinovaných imunodeficiencí (SCID) u novorozenc

P íloha dodatku MP . 2

Registra ní list SMA a SCID negativní

P íloha dodatku MP . 3

Registra ní list SMA a SCID pozitivní
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Pilotní program screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a t žkých kombinovaných imunodeficiencí (SCID) u novorozenc

Informace pro zákonné zástupce o pilotním screeningovém programu  

asný záchyt spinální svalové atrofie (SMA) a t žkých kombinovaných
imunodeficiencí (SCID) u novorozenc  

Vážená paní,

nabízíme Vaší rodin a Vašemu dít ti ú ast v pilotním programu asného záchytu spinální 
svalové atrofie (SMA) a t žké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenc . Tento pilotní
screeningový program (program asného záchytu onemocn ní) umož uje u nov narozených d tí
v as odhalit tato dv závažná vzácná geneticky podmín ná onemocn ní. Screeningové 
(tj. vyhledávací) vyšet ení u novorozenc , které vedou k v asnému odhalení t chto dvou 
d di ných onemocn ní se dosud u nás neprovád lo. Ú ast v tomto programu Vám tak m že
p inést d ležitou informaci o zdravotním stavu Vašeho dít te a p isp t k jeho úsp šné lé b ,
a v ad p ípad i k záchran života dít te. Podmínkou úsp šné lé by je v asné odhalení t chto
onemocn ní, a to ješt v jejich presymptomatickém stadiu, tj. d íve, než se projeví svými typickými 
klinickými p íznaky.

V sou asné dob novorozenecký laboratorní screening u 18 závažných vzácných onemocn ní
již standardn probíhá, p i emž onemocn ní SMA a SCID by po p edpokládaném úsp šném
zakon ení toho pilotního projektu byly zavedeny do celostátního programu novorozeneckého
screeningu vzácných geneticky podmín ných onemocn ní (viz www.novorozeneckyscreening.cz).
 

P e t te si, proto prosím následující informace, abyste se mohli rozhodnout, zda se tohoto 
programu zú astníte. 

 
Co je spinální svalové atrofie (SMA) a pro  je její asný záchyt d ležitý? 

Spinální svalová atrofie (SMA, anglicky spinal muscular atrophy) je závažné d di né
nervosvalové onemocn ní, které postihuje ást nervového systému odpov dného za ovládání sval
d ležitých pro pohyb dolních a horních kon etin, hlavy, dýchacích sval a polykání. D ti postižené
tímto onemocn ním postupn ztrácí schopnost samostatného pohybu. Onemocn ní se projevuje
pomalu nar stající slabostí sval nohou, zhoršující se hybností rukou až po úplnou ztrátu
pohyblivosti celého t la. V evropských populacích je tímto onemocn ní postižen p ibližn každý
desetitisící novorozenec.

Zásadní výhoda ú asti v tomto pilotním screeningovém programu spo ívá v možnosti odhalit
onemocn ní co nejd íve po narození dít te, což u n j umožní zahájit v as ú innou lé bu, a to p ed
rozvojem p ípadných obtížn lé itelných zdravotních komplikací v d sledku jeho opožd né klinické
diagnostiky. Ú inná lé ba SMA je v sou asné dob již dostupná a spole n s poskytnutím
specializované rehabilitace m že významným zp sobem zmírnit projevy tohoto onemocn ní
a zlepšit kvalitu života nemocných.
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Co je t žká kombinovaná imunodeficience (SCID) a pro  je její asný záchyt d ležitý? 

T žká kombinovaná imunodeficience (SCID, anglicky severe combined immunodeficiency)
je závažné d di né onemocn ní imunitního systému. D ti narozené se SCID se obvykle po narození
jeví jako zdravé, protože jsou do asn chrán ny protilátkami od své matky, ale p i postupném
úbytku mate ských protilátek jsou ve zvyšující mí e vystaveny vysokému riziku závažných infekcí.
B hem prvních n kolika m síc života se u nich asto objevují pr jmy, zápaly plic, zán ty st edního
ucha, sepse nebo kožní infekce. Závažným rizikem pro pacienty se SCID je i o kování n kterými
z tzv. živými (atenuovanými) vakcínami používanými v rámci standardních o kovacích program .

Pokud je toto onemocn ní odhaleno v as, zvyšuje se úsp šnost cílené lé by, kterou
je provedení neodkladné transplantace kostní d en a obnovení normální funkce imunitního
systému. V evropských populacích je tímto onemocn ní postižen p ibližn každý padesátitisící
novorozenec.

Co znamená, že jsou onemocn ní SMA a SCID d di ná? 

SMA a SCID jsou tzv. recesivní d di ná onemocn ní d di ná, a tak lze d vodn p edpokládat,
že rodi e pacient jsou tzv. zdraví p enaše i daného onemocn ní.

Jak probíhá screeningové vyšet ení na SMA a SCID? 

Screeningové vyšet ení t chto dvou onemocn ní se provádí z kapky krve odebrané z pati ky
novorozence mezi 48. až 72. hodinou po narození. Ke screeningovému vyšet ení se využije malá
kapka kapilární krve (max. 100 mikrolitr , tj. nap . velikostí v tší špendlíkové hlavi ky), a to v rámci
jednorázového odb ru série malých krevních vzork pro pot eby stávajícího novorozeneckého
laboratorního screeningu vzácných geneticky podmín ných onemocn ní (viz odkaz výše). Z tohoto
d vodu pilotní screeningové vyšet ení SMA a SCID nezatíží Vaše dít dalším odb rem krve oproti
stávající praxi. Tento rutinní odb r malého vzorku krve z pati ky novorozence je prakticky
bezbolestný a nikterak Vaše dít netraumatizuje.

Co Vás eká, zú astníte li se programu na asný záchyt SMA a SCID? 

Léka em/léka kou v porodnici Vám bude vysv tlen d vod tohoto screeningového vyšet ení
a zp sob odb ru malého vzorku krve Vašeho dít te. Váš p ípadný souhlas s ú astí v tomto pilotním
programu bude zaznamenán jak na screeningové karti ce, tak ve zdravotnické dokumentaci Vašeho
dít te vedené u p íslušného poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnické za ízení).
Tyto informace podléhají všem zákonným úpravám a principu léka ské ml enlivosti. Vybrané
screeningové laborato e provedou genetickou analýzu výhradn zam enou na tato dv
onemocn ní.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vzácná onemocn ní a vyšet ováni jsou všichni
novorozenci narození v eské republice, je výsledek rodin sd lován pouze v p ípad , že dojde
k pozitivnímu záchytu SMA nebo SCID. Pokud je v laborato i test negativní – tj. onemocn ní není
zjišt no, není výsledek praktickému léka i pro d ti a dorost (pediatrovi) nebo porodnici zasílán,
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podobn jako v rámci celostátního novorozeneckého laboratorního screeningu vybraných geneticky
podmín ných onemocn ní (viz odkaz výše).

Ve velmi vzácném p ípad pot eby opakovaného odb ru vzorku krve, nap . z d vodu
nejasného výsledku screeningového vyšet ení nebo p i neúplném provedení odb ru krve
v porodnici, budete vyzvána praktickým léka em pro d ti a dorost (pediatrem) k návšt v v jeho
ambulanci nebo bude opakovaný odb r proveden ješt v pr b hu vašeho pobytu v porodnici.

Jak se dozvíte výsledek vyšet ení 

Vzhledem k velmi vzácnému výskytu obou onemocn ní, tj. p ibližn s výskytem max. deseti
d tí s jedním z t chto onemocn ní za rok v eské republice, vyšet ující laborato e o normálním
(tj. negativním výsledku screeningu) nálezu neinformují a) zákonné zástupce dít te, b) praktického
léka e pro d ti a dorost (pediatra), který Vaše dít p evzal do pé e. Naopak v p ípad , že by bylo
u Vašeho dít te onemocn ní SMA nebo SCID zachyceno (tj. pozitivní výsledek screeningu)
i vznikne li d vodné podez ení na p ítomnost jednoho z t chto onemocn ní, budete o výsledku

vyšet ení informována léka em, který Vaše dít p evzal do pé e s doporu ením dalších konkrétních
diagnostických a lé ebných krok .

Pozitivní výsledek screeningového vyšet ení je vždy ov en na specializovaném pracovišti
v rámci jedné z fakultních nemocnic, p i emž lé ba Vašeho dít te bude probíhat na jednom z jejich
specializovaných pracoviš (odd lení). Tato lé ba je pln hrazena z prost edk ve ejného
zdravotního pojišt ní.

Co znamená, že jste nebyla kontaktována / informována léka em o výsledku vyšet ení SMA a SCID 
u Vašeho dít te 

Pokud Vás praktický léka pro d ti a dorost (pediatr) nebude kontaktovat, znamená to,
že screeningové vyšet ení Vašeho dít te je negativní, tzn., že nevzniklo podez ení na onemocn ním
SMA nebo SCID.

Lze screeningové vyšet ení SMA a SCID odmítnout? Budu pak muset vyšet ení uhradit? 

Screeningové vyšet ení SMA nebo SCID lze odmítnout, avšak v souladu s názorem odborník
v daných léka ských oborech doporu ujeme pe livé zvážení takového kroku. Podobné pilotní
projekty v sou asné dob probíhají i v dalších vysp lých zemích a eská republika se pomocí tohoto
projektu za azuje do skupiny vysp lých evropských zemí, které se zam ují na asnou detekci
vzácných geneticky podmín ných onemocn ní. Tento pilotní projekt je i v souladu s p íslušnými
domácími a mezinárodními odbornými doporu eními. Sou asn screeningové vyšet ení Vám m že
p inést d ležitou informaci o zdravotním stavu Vašeho dít te, a tak významn ovlivnit kvalitu jeho
budoucího života.

Vyšet ení SMA a SCID je pro Vaše dít bezplatné a tento projekt je hrazen ze speciálních
preventivních fond ve ejného zdravotního pojišt ní. Pokud se p esto rozhodnete odmítnout pouze
jedno z vyšet ení (tj. bu to SMA nebo SCID), nebude možné provést vyšet ení ani druhého
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z onemocn ní vzhledem k tomu, že diagnostické soupravy ve screeningové laborato i slouží
výhradn pro sou asný záchyt obou onemocn ní.

Co se stane s výsledkem podstoupených screeningových vyšet ení? 

Výsledky screeningových vyšet ení jsou uchovávány u poskytovatel zdravotních služeb,
jsou sou ástí zdravotnické dokumentace a je s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou eské
republiky. Po skon ení analýzy je vzorek DNA (deoxyribonukleové kyseliny, která je izolována
z bílých krvinek z odebraného vzorku krve) okamžit zlikvidován. Screeningová karti ka
je archivována podle vyhlášky . 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném
zn ní a po uplynutí archiva ní doby bude rovn ž zlikvidována v souladu s ustanoveními zákona .
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb a zm n n kterých souvisejících zákon , v platném
zn ní.

Pro ú el vyhodnocení tohoto pilotního screeningového programu budou výsledky v souladu
se zákonem . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném
zn ní zpracovány v Národním zdravotnickém informa ním systému (NZIS) a bude s nimi nakládáno
pln v souladu s na ízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochran
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj
a o zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran osobních údaj ) známé také
pod ozna ením GDPR. Všechny osoby, které budou mít p ístup k údaj m Vašeho dít te, jsou vázány
povinnou ml enlivostí. Zve ejn ní výsledk programu bude provedeno souhrnn , tedy bez
jakýchkoliv individuálních údaj zapojených osob.

Všeobecné informace 

Poskytnutí Informovaného souhlasu s ú astí v tomto screeningovém programu je zcela
dobrovolné. Souhlasem se nevzdáváte žádného ze svých zákonných práv a odmítnutí
screeningového vyšet ení neovlivní p ípadnou lé bu Vašeho dít te na daná onemocn ní.
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 Informovaný souhlas 
s ú astí v pilotním programu asný záchyt spinální svalové atrofie (SMA)

a t žkých kombinovaných imunodeficiencí (SCID) u novorozenc

 
ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI 

Jméno a p íjmení:  

Rodné íslo:  Kód zdravotní pojiš ovny:  

Adresa trvalého pobytu:  

Telefonní kontakt:  

 

ÚDAJE O DÍT TI (VYPL TE PO PORODU) 

Jméno a p íjmení:  

Datum narození:  

Identifikátor dít te ve zdravotnickém za ízení (nap . do asné rodné íslo):  

PROHLÁŠENÍ INFORMUJÍCÍHO LÉKA E 

Prohlašuji, že jsem zákonnému zástupci dít te jasn a srozumiteln vysv tlil smysl pilotního screeningového
programu, jeho rozsah a možné dopady ú asti v programu pro jeho novorozené dít a taktéž jeho geneticky
p íbuzné osoby. Dále prohlašuji, že všechny související dotazy ze strany zákonného zástupce byly beze
zbytku zodpov zeny.

Jméno a p íjmení léka e:

Razítko a podpis léka e
Datum:  

 
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍT TE 

Prohlašuji, že jsem si p e etl/a informace o programu asného záchytu spinální svalové atrofie (SMA) a t žké
kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenc , které jsou nedílnou sou ástí tohoto informovaného
souhlasu. Prohlašuji, že mi byl jasn a srozumiteln vysv tlen smysl screeningového programu, jeho rozsah
a možné dopady ú asti v programu pro moje novorozené dít , nás rodi e a další geneticky p íbuzné osoby.
Prohlašuji, že jsem m l/a možnost se zeptat na vše, co jsem považoval/a za podstatné a pot ebné, a že jsem
ve všech p ípadech dostal/a uspokojivou a srozumitelnou odpov , a nemám žádné další dotazy.
Prohlašuji, že mi byl jasn a srozumiteln vysv tlen ú el, povaha, p ínos a rizika genetického vyšet ení DNA
provád ného v rámci projektu a že jsem byl/a pou ena o p edpokládaném prosp chu a možných následcích,
které nález onemocn ní SMA nebo SCID m že znamenat pro dít a jeho geneticky p íbuzné osoby.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS MATKY DÍT TE S Ú ASTÍ V PROJEKTU 

Jakožto zákonný zástupce dít te jmenovaného výše, souhlasím s ú astí dít te v programu asného záchytu
spinální svalové atrofie (SMA) a t žkých kombinovaných imunodeficiencí (SCID) u novorozenc , souhlasím
s provedením genetického vyšet ení DNA ze vzorku kapilární krve, a to výhradn pro ú ely screeningu
onemocn ní SMA a SCID u dít te.

Datum Podpis matky
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Cenové rozhodnutí  

Ministerstva zdravotnictví 

 

. 1/2022/OLZP 

 

ze dne 7. prosince 2021, 

 

kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobk  pln  hrazených z 
ve ejného zdravotního pojišt ní 

 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona . 265/1991 Sb., o p sobnosti orgán  
eské republiky v oblasti cen, ve zn ní pozd jších p edpis , podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona 
. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis , vydává toto cenové rozhodnutí: 

 

lánek I. 

 

Tímto cenovým rozhodnutím se ídí zp sob stanovení a výše maximálních 
cen stomatologických výrobk  pln  hrazených podle p ílohy . 4 zákona . 48/1997 Sb., 
o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní 
ú inném ode dne 1. ledna 2022. Maximální kone né ceny pln  hrazených stomatologických 
výrobk  podle v ty první jsou uvedeny v p íloze tohoto cenového rozhodnutí.  

 

 lánek II. 

 

Zp sob stanovení a výše maximálních cen stomatologických výrobk , které jsou podle 
zákona . 371/2021 Sb. pln  hrazené podle p ílohy . 4 zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném 
zdravotním pojišt ní a o zm n  a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve zn ní 
ú inném do dne 31. prosince 2021, se ídí cenovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví 
. 6/2020/CAU ze dne 18. února 2020, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických 

výrobk  pln  hrazených z ve ejného zdravotního pojišt ní. 

 

lánek III. 

Ú innost 

 

Toto cenové rozhodnutí nabývá ú innosti dnem 1. ledna 2022. 
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Ministr zdravotnictví: 

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojt ch, MHA, v. r.  

 

 

P íloha 

Seznam pln  hrazených stomatologických výrobk  regulovaných stanovením 
maximální ceny a výše t chto cen 

 

( len ní p ílohy odpovídá len ní stomatologických výrobk  v p íloze . 4 zákona 
. 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 

 

1. SKUSOVÉ ŠABLONY 

1.1.      SKUSOVÉ ŠABLONY 400 K  

 

2. INLEJE 

2.1.      INLEJ KO ENOVÁ – do 18 let 1 000 K  

 

3. KORUNKY (SAMOSTATNÉ I PILÍ OVÉ) 

3.1. KORUNKA PLÁŠ OVÁ CELOKOVOVÁ SAMOSTATNÁ 1 800 K  

3.3. KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠ OVÁ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU 2 000 K  

3.4. KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠ OVÁ FASETOVANÁ KOMPOZITNÍM 
PLASTEM – do 18 let 

2 200 K  

3.5. KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠ OVÁ Z KERAMIKY – do 18 let 3 700 K  

3.7. PROVIZORNÍ KORUNKA – do 18 let 500 K  

 

4. MEZI LENY 

4.1.      LEN M STKU ESTETICKÝ FASETOVANÝ KOMPOZITNÍM 
PLASTEM – do 18 let 

1 500 K  

 

6. ÁSTE NÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY  

6.1. ÁSTE NÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ 4 040 K  
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6.3. ÁSTE NÁ D TSKÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA – do 18 let 2 500 K  

 

7. CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY 

7.1. CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ 7 000 K  

 

8. REKONSTRUK NÍ A POOPERA NÍ NÁHRADY 

8.1.      KRYCÍ DESKA 1 400 K  

8.2. POOPERA NÍ NÁHRADA 9 600 K  

8.3. OBTURÁTOR  10 600 K  

8.4. NÁKUSNÁ DLAHA (POOPERA NÍ A POÚRAZOVÉ DLAHY) 1 500 K  

 

11. ORTODONTICKÉ VÝROBKY 

11.1. ORTODONTICKÝ DIAGNOSTICKÝ A DOKUMENTA NÍ MODEL 420 K  

11.2. FUNK NÍ SNÍMACÍ APARÁT – kategorie a) 2 500 K  

11.3. SLOŽITÝ FUNK NÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS, 
FRÄNKEL, BIMLER, LEHMAN, HANSAPLATTE) – kategorie a) 

4 000 K  

11.4. JEDNODUCHÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ NEBO FOLIOVÝ APARÁT – 
DO 4 PRVK  (DRÁT, 1 ŠROUB) – kategorie a) 

1 700 K  

11.5. SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT – kategorie a) 2 600 K  

11.6. CLONA, SKLUZNÁ ST ÍŠKA – kategorie a) 1 500 K  

11.7. PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍ ENÍ PATROVÉHO ŠVU – kategorie a) 3 500 K  

11.8. LABORATORN  ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK – kategorie 
a) 

1 480 K  

11.10. PLÁNOVANÁ ÚPRAVA – MODIFIKACE SNÍMACÍHO APARÁTU 
V LABORATO I – kategorie a) 

1 600 K  
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru Klinická zraková terapie je získání specializované 
zp sobilosti osvojením si pot ebných teoretických znalostí a praktických dovedností pot ebných 
k samostatnému výkonu v oblasti oftalmopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky, rehabilitace 
zraku a kompenzace trvalých zrakových obtíží, provád ní konsiliární innosti a k týmové 
a mezioborové spolupráci podle § 125 vyhlášky . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnických 
pracovník  a jiných odborných pracovník , v platném zn ní (dále jen vyhláška . 55/2011 Sb. 
o innostech). 

 

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání  

 2.1 Vstupní podmínky 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru Klinická zraková terapie je 
získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zrakového terapeuta podle § 23a zákona . 96/2004 
Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských zdravotnických povolání 
a k výkonu inností souvisejících s poskytováním zdravotní pé e a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon  (zákon o neléka ských zdravotnických povoláních), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
zákon . 96/2004 Sb.)  

 

 2.2 Pr b h specializa ního vzd lávání 

Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání  
a) formou celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle 

zákona . 96/2004 Sb. o neléka ských povoláních, a zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
zn ní pozd jších p edpis ,  

b) m že probíhat i jako rozvoln ná p íprava v rozsahu nejmén  poloviny stanovené týdenní 
pracovní doby; celková délka, úrove  a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy.  

V rámci pln ní podmínek specializa ního vzd lávání probíhá hodina teoretické výuky v rozsahu 45 
minut a praktická ást v rozsahu 60 minut. Optimální doba specializa ního vzd lávání je 12 m síc .  

Pr b h specializa ního vzd lávání je evidován v tzv. logbooku (deníku, studijním pr kazu), do 
n hož provádí školitel záznamy o provedených výkonech v rámci odborné praxe na pracovišti 
akreditovaného za ízení, na kterém probíhá praktická ást vzd lávacího programu. Záznamy do 
logbooku provádí rovn ž školitel pro teoretickou výuku. 

 

3 U ební osnova  

Jednotlivé ásti teoretického vzd lávání na sebe logicky navazují a nelze je absolvovat 
v libovolném po adí. Vykonání praktické ásti vzd lávání je možné až po absolvování ásti teoretické.  
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3.1  Teoretická ást 

3.1.1 Úvod do problematiky klinické zrakové terapie 

Rozsah 40 hodin teoretické výuky v rozsahu 5 dn  

Cíl 
Osvojit si v domosti z oblasti souvisejících klinických léka ských 
obor  oftalmologie, neurologie, onkologie a neléka ských obor  
klinické psychologie a klinické zrakové terapie. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Centrální poruchy zraku 

Onemocn ní CNS, ovliv ující zrakové vnímání 
(úrazy hlavy, zán tlivé nebo infek ní onemocn ní 
mozku, CMP, epilepsie, nádorové onemocn ní, 
DMO).  

2 

Interpretace 
neurologického vyšet ení 

Využití výsledk  neurologického vyšet ení p i 
diagnostice a rehabilitaci obtíží zraku pacienta 
(v etn  vyšet ení VEP, CT, MR, EEG). 

2 

Interpretace 
oftalmologického 
vyšet ení 

Využití výsledk  oftalmologického vyšet ení p i 
diagnostice a rehabilitaci obtíží pacienta.  2 

P ístroje v oftalmologii 

Seznámení se zápisy, s výsledky vyšet ení, 
interpretace výsledk  p ístrojových 
oftalmologických vyšet ení (záznamy perimetru, 
OCT, NOT). 

2 

P í iny centrálních 
poruch zraku - kazuistiky  

Kazuistiky: 
perinatální hypoxie jako p í ina CVI u malého 
dít te, 
CVI u d tí v souvislosti s periventrikulární 
leukomalácií (PVL) v d sledku perinatálního 
krvácení b hem porodu i v postnatálním období 
z d vod  t žké nezralosti novorozence,  
CVI u dít te s asn  prob hlým infek ním zán tem 
mozku (do dvou let dít te), CVI jako sou ást MDVI 
u d tí s kombinovaným postižením. 

4 

Vliv neurologického 
degenerativního 
onemocn ní na vnímání 
pacienta 

RS, demence, epilepsie a centrální poruchy zraku u 
neurologických pacient . 2 

Vliv degenerativního 
onemocn ní zraku na 
vnímání pacienta 

Poruchy zrakového vnímání zp sobené 
degenerativním onemocn ním zraku (VPMD a jiné 
makulární degenerace nap . m. Stargardt, Usher v 
syndrom, Retinitis pigmentosa, Glaukom.   

2 
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Pacient ve vigilním 
kómatu 

Úrazy hlavy, poškození primárního zrakového 
centra a zrakové dráhy, projevy pacienta ve 
vigilním kómatu, možnosti diagnostiky zrakových 
funkcí. Vliv epileptických záchvat  na zrakové 
vnímání. Kazuistika: pacient po polytraumatu 
s vážným poškozením hlavy – CVI, rehabilitace 
zraku v kontextu celkové rehabilitace. 

2 

Centrální poruchy zraku 
p i poškození zraku a 
zrakové dráhy 
zán tlivým 
onemocn ním, 
degenerativním 
onemocn ním nebo 
úrazem 

Centrální poruchy zraku p i poškození zraku  
a zrakové dráhy zán tlivým onemocn ním. 
Centrální poruchy zraku p i poškození zraku  
a zrakové dráhy degenerativním onemocn ním.  
Centrální poruchy zraku p i poškození zraku  
a zrakové dráhy zp sobené úrazem.  

Kazuistiky k jednotlivým témat m:   

CVI u pacienta s onemocn ním zrakového nervu  
a zrakové dráhy p i RS, 

CVI u pacientky s t íštivou zlomeninou v týlní ásti 
lebky v oblasti V1 po nehod , 

CVI u pacienta po pádu z výšky a následném 
polytraumatu, rehabilitace obtíží vid ní, 

CVI po náhlé cévní mozkové p íhod , 
CVI u dít te po opakovaných epileptických 
záchvatech. 

4 

Onkologická onemocn ní 
u d tí a jejich vliv na 
zrakové vnímání 

Nej ast jší nádorová onemocn ní u d tí, 
ovliv ující zrakové vnímání (retinoblastomy, 
gliomy/astrocytomy zrakové dráhy). 

4 

Diagnostika zrakových 
obtíží u d tí p i 
onkologickém 
onemocn ní zraku a 
zrakové dráhy  

Diagnostika zrakových funkcí, dlouhodobé 
sledování a rehabilitace obtíží, dlouhodobá podpora 
pacienta 

4 

Vliv onkologického 
onemocn ní na zrakové 
vnímání u d tí i 
dosp lých 

Vliv nej ast jších onkologických onemocn ní d tí 
na zrakové vnímání.  

Kazuistiky k tématu:  

vývoj zraku a rehabilitace zraku u dít te s gliomem 
optiku a zrakové dráhy,  

sledování vývoje zraku a zraková stimulace u dít te 
s retinoblastomem, 

CVI u dosp lého pacienta po operaci mozkového 
nádoru, rehabilitace obtíží,  

4 
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poškození zraku u pacienta s nádorem  
u mozkového kmene, rehabilitace obtíží.    

Psychologické aspekty 
poruch zraku ve stá í 

Vliv stárnutí na u ení se novým strategiím, na 
schopnost kompenzace zrakového handicapu. 2 

Týmová spolupráce 
s odborníky neléka ských 
povolání v praxi 
zrakového terapeuta 

Spolupráce s ortoptisty, optometristy, s psychology, 
logopedy, s fyzioterapeuty, ergoterapeuty, se 
školskými pracovišti, se speciálními pedagogy SPC 
a neziskovými organizacemi navazujícími na 
zdravotní pé i. 

4 

Celkem hodin  40 

Zp sob ukon ení Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba 

 

3.1.2 Oftalmopedická a diferenciální diagnostika, stimulace a rehabilitace zraku 

Rozsah  40 hodin teoretické výuky v rozsahu 5 dn  

Cíl 
Osvojit si znalosti a dovednosti z oblasti oftalmopedické a diferenciální 
diagnostiky, konsiliární innosti, stimulace a rehabilitace zraku p i 
centrálních poruchách zraku. 

Téma Rozpis u iva Minimální 
po et hodin 

Centrální poruchy 
zraku 

Vyšet ování CVI u d tí i dosp lých, doporu ené 
postupy, vyšet ované oblasti zrakového vnímání 
(zraková ostrost, kontrastní citlivost, barvocit, 
zorného pole).  

2 

CVI úpravy podmínek 
Úpravy podmínek pro vyšet ení agnozií, využití 
p ístroj , postup , p izp sobených pom cek  
a materiál . 

2 

CVI testové a 
p ístrojové vybavení 

Doporu ené pom cky, testy, p ístroje pro 
vyšet ování CVI u d tí i dosp lých. 2 

Centrální poruchy 
zraku, postupy 
vyšet ení u konkrétních 
pacient  

Centrální poruchy zraku. Postupy vyšet ení 
u konkrétních poruch zraku.  
Kazuistiky: 
postup vyšet ení u dít te s CVI v kojeneckém v ku, 
postup vyšet ení u dít te s CVI v p edškolním v ku, 
postup vyšet ení u dít te s CVI školního v ku, 
postup vyšet ení u pacienta se sup. CVI v dosp lém 
v ku.  

4 
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Stimulace a rehabilitace 
zraku p i CVI Podpora fixace a sledování. 2 

Centrálních poruchy 
zraku u d tí a u 
dosp lých 

Vnímání p edm t , tvar , linií, rozlišení písmen  
a íslic, tení text , využití kompenza ních smysl . 2 

CVI u d tí i dosp lých P íprava pom cek a materiálu pro rehabilitaci. 2 

Nové technologie p i 
rehabilitaci CVI  

Využití nových technologií (stimula ní panely 
s p íslušenstvím, tablety).   2 

Psychologické aspekty 
práce s pacientem 
s t žkým handicapem 

Motivace pacienta s t žkým handicapem, RHB 
v díl ích krocích. 2 

Podpora rodinných 
p íslušník  

Rodi e dít te s t žkým zdravotním handicapem 
(zrakovým i dalším smyslovým i t lesným) – 
partne i v rehabilitaci dít te.  

2 

Diferenciální 
diagnostika v oboru 
zraková terapie 

Diferenciální diagnostika: 
centrální porucha zraku a mentální retardace,  
centrální porucha zraku a demence, 
disociativní poruchy zraku. 

2 

Konsiliární innost, 
hodnocení zrakových 
funkcí zrakovým 
terapeutem 

Stávající právní úprava týkající se posudkové pé e 
(vyhláška . 359/2009 Sb. o posuzování invalidity 
v platném zn ní, zákon . 329/2011 Sb. o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
a o zm n  souvisejících p edpis ). 

2 

Mezioborová 
spolupráce se 
souvisejícími 
léka skými obory 

Mezioborová spolupráce d ležitá p i diagnostice  
a rehabilitaci zraku (léka ské obory oftalmologie, 
neurologie, rehabilitace, prakti tí léka i pro d ti  
a dorost, prakti tí léka i pro dosp lé).  

4 

Stimulace, rehabilitace 
a kompenzace CVI 
 

Stimulace, reedukace, rehabilitace a kompenzace 
obtíží, podpora kompenza ních smysl , spolupráce 
o i – ruce. 

2 

Rehabilitace a 
kompenzace 
kvadrantových výpadk  
zorného pole, 
hemianopsií a dalších 
obtíží orientace 
v prostoru 

Stimulace a RHB zraku využitím cvi ení na pracovní 
ploše i s použitím nových technologií. 2 

Digitální technologie a 
p ístroje  PC programy, Dynavision, Rotátor. 2 
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Principy senzorické 
integrace 

Senzorická integrace (SI) nový efektivní sm r 
rehabilitace, SI zam ena na zrak. 2 

Senzorická integrace p i 
stimulaci a rehabilitaci 
zraku 

Senzorická integrace p i stimulaci a rehabilitaci 
zraku.  
Kazuistiky: 
pacient s obtížemi zrakového vnímání po CMP: 
cvi ení spolupráce o í a rukou na p ístroji Rotátor a 
na p ístroji Dynavision s balan ní plošinou, cvi ení 
binokulární spolupráce, cvi ení orientace na pracovní 
ploše, cvi ení pro rozší ení zorného pole, využití 
fyziologické diplopie p i cvi ení spolupráce o í na 
r zné vzdálenosti. 
Pacient s polytraumatem po autonehod : cvi ení 
orientace v zorném poli, cvi ení zrakových 
dovedností tracing, tracking, rozlišení figury a 
pozadí, cvi ení binokulární spolupráce, využití 
fyziologické diplopie p i cvi ení spolupráce o í na 
r zné vzdálenosti. 

2 

Celkem hodin  40 

Zp sob ukon ení Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba 

 
3.1.3 Diagnostika a rehabilitace CVI 

Rozsah 
40 hodin výuky v rozsahu 5 dn  v akreditovaném za ízení, které 
poskytuje zdravotní pé i v oboru vzd lávání Klinická zraková terapie 
(tento poskytovatel musí být akreditovaným za ízením podle § 45 zákona 
. 96/2004 Sb.) 

Cíl modulu 
Cílem je osvojení teoretických znalostí p i praktických ukázkách 
diagnostiky a rehabilitace obtíží konkrétních pacient . Individuální 
p ístup vzhledem k diagnózám, zrakovým obtížím a v ku pacient . 

Téma Rozpis u iva Minimální po et 
hodin 

Diagnostika 
a rehabilitace CVI 

Výuka p i diagnostice a rehabilitaci CVI –
p edvedení postup diagnostiky a rehabilitace na
konkrétních pacientech, s použitím nových metod
a technologií.

5 dní – 40 hodin 

Celkem hodin  40 

Zp sob ukon ení Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba 

Odborná praxe probíhá na akreditovaných pracovištích dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb., 
o neléka ských povoláních, která jsou schopná zabezpe it provád ní výkon  uvedených v tomto 
vzd lávacím programu. Praxe v etn  inností na všech pracovištích je zaznamenávána a potvrzována 
v logbooku. 
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3.2 Praktická ást 
3.2.1 Odborná praxe I 

Charakteristika pracovišt , na 
kterém odborná praxe probíhá Akreditované dle zákona . 96/2004 Sb. 

Rozsah odborné praxe 6 m síc , SV probíhá p i výkonu povolání hodin 

Tematický rámec pro získání 
praktických dovedností 
(anotace ásti odborné praxe) 

Využití diagnostických metod a dovedností pro vyšet ení 
zrakových funkcí a zrakového vnímání v praxi u pacient  
všech v kových kategorií obtížn  vyšet itelných a 
nespolupracujících  
Využití p ístroj , metod rehabilitace zraku a jeho rozvoje a 
p íprava a vytvá ení obrázkových a textových materiál  podle 
individuálních požadavk  rehabilitace pacient  s využitím 
elektronických pom cek. 

Zp sob ukon ení Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba 

Seznam výkon  Minimální po et 
výkon  

Vyšet ení zorného pole ru ním perimetrem (Flicker Wand), se svítilnami  
a fixa ními p edm ty u kojence s handicapem nebo pacienta s t žkým 
handicapem  

5 

Vyšet ení detekce a fixace u kojence s handicapem nebo pacienta s t žkým 
handicapem (MDVI) 5 

Vyšet ení zrakové ostrosti (metodou preferential looking) u kojence 
s handicapem nebo pacienta s t žkým handicapem (MDVI) 5 

Vyšet ení orientace v prostoru u pacienta s t žkým handicapem 5 

Vyšet ení vnímání tvar  a linií u pacienta s t žkým handicapem (MDVI) 5 

Vyšet ení orientace na ploše (st l, stimula ní panel), orientace ve tvercové 
síti 5 

Nácvik rozší ení zorného pole u pacienta s výpadky ZP a poruchou orientace 
na p ístroji Dynavision   5 

Vyšet ení rozlišení tvar  písma, íslic a geometrických tvar   5 

Nácvik spolupráce o i – ruce, innosti na ploše i v prostoru  5 

Nácvik fixace a sledování u pacienta s t žkou ztrátou ásti zorného pole 5 

Nácvik vnímání pracovní plochy p i výpadcích zorného pole (scanning) 5 

Nácvik tení p i výpadcích zorného pole  5 
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Vytvá ení cvi ných materiál  pro nácvik rozlišení íslic a písmen (pro RHB 
agnosií)  5 

Vytvá ení obrázk  pro nácvik p i azení p edm tu k nápisu a kontu e 5 

Nácvik rozlišení tvar  a linií, písmen, íslic u pacienta s t žkým handicapem    5 

Úprava textu pro pacienta s CVI centrální poruchou zraku – školní v k  5 

Navržení úpravy prost edí pro r zné innosti pacienta s výpadkem ásti 
zorného pole, kompenzace deficitu, podpora orientace a bezpe ného pohybu 5 

Výb r rehabilita ních a kompenza ních pom cek pro pacienta s výpadky 
zorného pole 5 

 
3.2.2 Odborná praxe II 

Charakteristika pracovišt , na 
kterém odborná praxe probíhá akreditované dle zákona . 96/2004 Sb. 

Rozsah odborné praxe 6 m síc , SV probíhá p i výkonu povolání hodin 

Tematický rámec pro získání 
praktických dovedností 
(anotace ásti odborné praxe) 

Diagnostika a rehabilitace pacient  s více etným 
postižením (MDVI) 
Praktické osvojení diagnostických a rehabilita ních metod a 
postup  p i práci s pacienty s více etným postižením (MDVI). 
Sledování a postupná aplikace dovedností v oblasti 
diagnostiky, rehabilitace a kompenzace centrálních poruch 
zraku metodami stimulace, reedukace a kompenzace. 
Zdokonalování se v oblasti práce s p ístroji, SW a tablety pro 
rozvoj zrakového vnímání. 

Zp sob ukon ení Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba 

Seznam výkon  Po et výkon  

Funk ní vyšet ení zraku preferen ními testy obzvláš  náro né u pacient  
s více etným postižením všech v kových kategorií  5 

Vyšet ení fixace a sledování obzvláš  náro né u pacient  s více etným 
postižením (se stimula ními deskami) v etn  vyšet ení optokinetického 
nystagmu (kotou em s pruhy nebo optokinetickým bubínkem) u všech 
v kových kategorií d tí i dosp lých MDVI 

5 

Vyšet ení barvocitu u pacient  s více etným postižením (t íd ním barevných 
p edm t , pomocí Lea 3D Puzzle, testem 16 Hue Color Vision Test) 3 

Vyšet ení kontrastní citlivosti u pacient  s více etným postižením  3 
Vyšet ení monokulárního zorného pole na stimula ním panelu nebo kontrastní 
ploše stolu u pacient  s více etným postižením  5 
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Vyšet ení zrakové ostrosti pomocí obrázk  a p edm t  v Bust testu u pacient  
s více etným postižením 5 

Rehabilitace spolupráce o í a rukou u pacient  s více etným postižením všech 
v kových kategorií, individuální p ístup (výb r vhodných rehabilita ních a 
kompenza ních pom cek) 

3 

RHB tení pacient  u pacient  s obtížemi rozlišení znak , individuáln  volený 
tiske na elektronických pom ckách  3 

Vyšet ení centrálních poruch zraku d tí i dosp lých (zraková analýza, zraková 
syntéza), 3D – 2D 3 

Vyšet ení centrálních poruch zraku d tí i dosp lých: p i azení geometrických 
tvar  do reliéfu a na plochu, p i azení písmen do podložky se shodným 
vý ezem, na plochu se shodnou konturou 

3 

Vyšet ení centrálních poruch zraku d tí i dosp lých pomocí test  In Sight nebo 
Sady na diagnostiku a rehabilitaci Nat. Baraga nebo alternativním materiálem 
vzhledem k obtížím pacienta s více etným postižením.   

3 

RHB u pacient  s centrálním skotomem p i VPMD s využitím excentrické 
fixace: tení na kamerové TV lup  3 

RHB u pacient  s velkými výpadky v zorném poli nebo s hemianopsií po 
úrazech nebo s neurologickými diagnozami: sledování znak  v ádku (tracing, 
tracking)  

3 

RHB u pacient  u pacient  po úrazu nebo CMP: rozlišení figury a pozadí 3 

 

4 Hodnocení výsledk  vzd lávání v pr b hu specializa ního vzd lávání 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: akreditované za ízení p id lí každému ú astníkovi specializa ního 
vzd lávání školitele v souladu s § 59, zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských povoláních, který je 
zam stnancem akreditovaného za ízení.  

Školitel pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické dovednosti ú astníka vzd lávání 
a vypracovává studijní plán a plán pln ní praktických výkon , které má ú astník vzd lávání v pr b hu 
p ípravy absolvovat.  

 
b) P edpoklad pro p ihlášení k atesta ní zkoušce: 

 spln ní všech podmínek specializa ního vzd lávání, stanovených vzd lávacím programem 
 vypracování záv re né práce (zpracování kazuistiky – p ípadové studie pacienta –  

u kterého byla provedena diagnostika a RHB centrálních poruch zraku nebo výrazných výpadk  
zorného pole s akcentem na mezioborovou spolupráci. Rozsah práce je minimáln  10 normostran 
textu).  

c) Atesta ní zkouška: probíhá dle § 6 - § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb., o atesta ní zkoušce, zkoušce 
k vydání osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, záv re né zkoušce 
a kreditovaných kvalifika ních kurz  a aproba ní zkoušce a o postupu p i ov ení znalosti eského 
jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o neléka ských zdravotnických povoláních), v platném 
zn ní a v souladu s ustanovením § 60 odst. 3, zákona . 96/2004 Sb., o neléka ských povoláních. 
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Zdravotnickým pracovník m, kte í úsp šn  vykonali atesta ní zkoušku Ministerstvo zdravotnictví 
vydá diplom o specializaci v oboru Klinická zraková terapie.  

Atesta ní zkoušku v oboru Klinická zraková terapie lze vykonat nejpozd ji do 5 let od spln ní 
všech požadavk  daných vzd lávacím programem, podle kterého se uskute nilo vzd lávání uchaze e. 
Pokud uchaze  u atesta ní zkoušky neprosp l, m že atesta ní zkoušku vykonat nejd íve za 6 m síc  
ode dne neúsp šn  vykonané zkoušky. Atesta ní zkoušku lze v p íslušném oboru opakovat nejvýše 
dvakrát. 

 

5 Profil absolventa 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru Klinická zraková terapie získá specializovanou 
zp sobilost k výkonu povolání klinického zrakového terapeuta a bude p ipraven provád t, zajiš ovat 
a koordinovat základní a specializovanou pé i v oboru Klinická zraková terapie. Je oprávn n na 
základn  vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnými právními p edpisy, zabezpe ovat 
odbornou pé i v oboru klinická zraková terapie v rozsahu své specializované zp sobilosti stanovené 
innostmi, ke kterým je p ipraven na základ  tohoto vzd lávacího programu.   

 

5.1 Charakteristika inností, ke kterým získal absolvent specializa ního 
vzd lávání zp sobilost: 

 

Klinický zrakový terapeut 

vykonává innosti podle § 3 odst. 1 vyhlášky . 55/2011 Sb. o innostech, dále m že podle  

§ 125 téže vyhlášky bez odborného dohledu vykonávat innosti podle §24, a to: 

a) provád t oftalmopedickou prevenci a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje zraku, 

b) instruovat zdravotnické pracovníky v oblasti vyšet ovacích postup  a možností rozvoje 
a rehabilitace zrakových funkcí p i poškození centrálního nervového systému, 

c) seznamovat pacienta a jím ur ené osoby s jednotlivými postupy zrakové rehabilitace a provád t 
jejich zácvik v t chto postupech, 

d) individuáln  volit pom cky k rehabilitaci pacienta, 

e) navrhovat a doporu ovat úpravy prost edí pacienta podporující rozvoj a rehabilitaci zrakových 
funkcí, prostorovou orientaci a samostatný pohyb. 

dále Klinický zrakový terapeut na základ  indikace léka e zejména m že 

a) provád t oftalmopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro další lé ebnou pé i 
u kojenc , d tí v preverbálním období, u osob s problémy v komunikaci, osob nekomunikujících 
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a osob obtížn  vyšet itelných z d vodu více etného postižení, degenerativního onemocn ní, mentální 
retardace nebo poruchy centrálního nervového systému, 

b) provád t rehabilitaci a stimulaci zrakových funkcí u pacient  uvedených v písmenu a), 

c) stanovit v rozsahu, který ur í léka , vhodné diagnostické a lé ebné metody u d tí a dosp lých 
s poruchami a vadami zraku. 

 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  

Vzd lávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb a pracovišt  zajiš ující výuku ú astník  
specializa ního vzd lávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona  
. 96/2004 Sb.  

Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování specializa ního vzd lávání dle tohoto 
vzd lávacího programu.  

 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
zabezpe ení 

Garantem vzd lávání m že být:   

 léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru oftalmologie a praxí 
v oboru nejmén  5 let nebo  

 zrakový terapeut se specializovanou zp sobilostí uznanou Ministerstvem 
zdravotnictví a praxí v oboru nejmén  10 let (specializace K3).  

Školitelem se rozumí zam stnanec akreditovaného za ízení ve smyslu zákona  
. 96/2004 Sb. 

Školitelem teoretické ásti m že být zdravotnický pracovník, který získal: 

 odbornou zp sobilost léka e se specializovanou zp sobilostí v oboru 
oftalmologie, s profesními zkušenostmi v oboru nejmén  5 let, 

 odbornou zp sobilost léka e se specializovanou zp sobilostí, která 
odpovídá tématu uvedenému ve vzd lávacím programu, 

 odbornou zp sobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta 
s profesními zkušenostmi zrakového terapeuta v délce nejmén  10 let, 

 odbornou zp sobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta se 
specializovanou zp sobilostí uznanou Ministerstvem zdravotnictví, 
s profesními zkušenostmi zrakového terapeuta v délce nejmén  10 let 
(specializace K3),  

 odbornou zp sobilost k výkonu povolání ortoptista s profesními 
zkušenostmi ortoptisty v délce nejmén  10 let,  

 odbornou zp sobilost k výkonu povolání psychologa nebo klinického 

ČÁSTKA 14/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 69



 

psychologa podle zákona . 96/2004 Sb., která odpovídá tématu 
uvedenému ve vzd lávacím programu. 

Školitelem praktické ásti m že být zdravotnický pracovník, který získal: 

 odbornou zp sobilost léka e se specializovanou zp sobilostí v oboru 
oftalmologie, s profesními zkušenostmi v oboru nejmén  5 let, 

 odbornou zp sobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta se 
specializovanou zp sobilostí uznanou Ministerstvem zdravotnictví, 
s profesními zkušenostmi klinického zrakového terapeuta v délce nejmén  
10 let (specializace K3),  

 odbornou zp sobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta 
s profesními zkušenostmi zrakového terapeuta v délce nejmén  10 let.  

Další požadavky na personální zabezpe ení teoretického vzd lávání  
a odborné praxe: 

 pedagogické schopnosti školitele, 

 doklady o odborné, specializované event. pedagogické zp sobilosti,  

 pracovní úvazek školitele min 0,2 s fyzickou p ítomností na pracovišti.  

V cné  
a technické 
vybavení 

Pro teoretickou ást vzd lávacího programu: 

 standardn  vybavená u ebna s PC a diaprojektorem a s možností p ístupu 
k internetu, 

 p ístup k odborné literatu e, v etn  el. Databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení), možnosti podpory teoretické 
výuky pomocí e-learningu.  

Pro praktickou ást vzd lávacího programu: 

 vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 92 /2012 Sb., o požadavcích na 
minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení  
a kontaktních pracoviš  domácí pé e, v platném zn ní.  

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Pro uskute ování odborné praxe je podmínkou poskytování zdravotních 
služeb – ambulantní pé e dle zákona . 372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách, v platném zn ní.  

 Odborná praxe v akreditovaném za ízení m že být rozložena mezi dv  
nebo více akreditovaných pracoviš  tak, aby bylo možné praktické 
výkony dostate n  zvládnout.  

 Akreditované za ízení na realizaci vzd lávacího programu musí spl ovat 
povinnosti akreditovaných za ízení podle § 50 zákona . 96/2004 Sb.  

Bezpe nost  
a ochrana zdraví 

 Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti  
a ochrany zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  
ochrany p ed ionizujícím zá ením. 

 Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  
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platných právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci. 

 Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení  
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací 
vztahujících se k opat ením na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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8 Seznam zkratek  
CVI – Cerebral Visual Impairment (centrální poruchy zraku)  

CNS – centrální nervový systém 

CMP – cévní mozková p íhoda 

DMO – d tská mozková obrna (v zahrani ní literatu e pod názvem cerebral palsy)   

VEP – zrakové evokované potenciály 

CT – computerová tomografie  

MR – magnetická resonance  

EEG – elektro encefalogram 

OCT – optická koherentní tomografie  

NOT – nitroo ní tlak 

PVL – periventrikulární leukomalácie 

MDVI – multi disabled visual impairment (více etné postižení v etn  poruchy zraku) 

RS – roztroušená skleroza 

VPMD – v kem podmín ná makulá  degenerace (v angli tin  ARMD)   

SPC – speciáln  pedagogické centrum 

RHB – rehabilitace  

SI – Senzorická integrace 

ZP – zorné pole  
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1. Úvod 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) v souladu se zákonem . 218/2000 Sb., 
o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve  zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen „Rozpo tová pravidla“) a na základ  ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) 
zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp sobilosti 
a specializované zp sobilosti k  výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního léka e 
a farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 95/2004 Sb.“) vydává 
Metodiku dota ního ízení na reziden ní místa pro léka ské obory pro rok 2022 – Program 
. 1 (dále jen „Metodika“), kterou up es uje podmínky pro získání dotace na reziden ní místo 

a dále ur uje postup p i poskytování dotací a vypo ádání finan ních prost edk  se státním 
rozpo tem prost ednictvím úst edního orgánu státní správy - MZ. 
 
Na poskytování dotací ze státního rozpo tu se nevztahuje usnesení vlády eské republiky 
.  591/2020 ze dne 1. ervna 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpo tu eské republiky nestátním neziskovým organizacím úst edními orgány státní 
správy.  
 
MZ si vyhrazuje právo zm nit podmínky stanovené v této Metodice. P ípadné zm ny 
v podmínkách tohoto dota ního programu budou uve ejn ny na internetových stránkách MZ. 
 
Dle ustanovení § 14 až § 14q Rozpo tových pravidel upravujících poskytování dotací 
a návratných finan ních výpomocí ze státního rozpo tu a ízení o jejich odn tí 
a dle ustanovení § 21a odst. 1 zákona . 95/2004 Sb. není na poskytnutí dotace z dota ního 
programu právní nárok. 
 
MZ upozor uje žadatele o reziden ní místo na nutnost a povinnost dodržování 
stanovených termín  v celé délce realizace dota ního programu.  
 

2. Cíle a zam ení dota ního programu „Reziden ní místa léka i 
2022 – Program . 1“ 

2.1 Zam ení projektu 
Projekt je zam en na podporu specializa ního vzd lávání léka ských zdravotnických 
pracovník  v základních kmenech, které jsou sou ástí specializa ních obor  uvedených 
v zákon  . 95/2004 Sb. 
 

2.2 Vysv tlení termín  
Projekt – definuje požadovanou finan ní podporu vzd lávacího procesu sm ujícího 
ke spln ní podmínek pro získání certifikátu o absolvování základního kmene formou víceleté 
dotace, poskytnuté ze státního rozpo tu na úhradu náklad  spojených se specializa ním 
vzd láváním rezidenta nebo více rezident  v jednom oboru a v jednom základním kmeni, 
schválené v p íslušném kalendá ním roce. Ke každému projektu se vydává samostatné 
rozhodnutí. 
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Ukon ení projektu – nastává spln ním všech požadavk  stanovených vzd lávacím 
programem p íslušného oboru, a to do jednoho roku od spln ní všech požadavk  
stanovených p íslušným vzd lávacím programem pro p istoupení ke zkoušce v základním 
kmeni nebo získáním certifikátu o absolvování základního kmene. V p ípad  v tšího po tu 
rezident  v jednom projektu je ukon en projekt spln ním podmínek k získání certifikátu 
o absolvování základního kmene posledního rezidenta. Dalším d vodem ukon ení projektu 
m že být nap . ukon ení pracovního pom ru, odstoupení rezidenta ze specializa ního 
vzd lávání, úmrtí rezidenta, úmrtí školitele (u OSV ), zánik akreditovaného za ízení apod. 
 
Akreditované za ízení – za ízení, kterému byla ud lena akreditace podle ustanovení § 17 
zákona . 95/2004 Sb.  
 

2.3 Globální cíle dota ního programu jsou: 
a) finan ní podpora absolvent  léka ských fakult pro následné postgraduální 

studium léka ských obor  (specializa ní vzd lávání) v základním kmeni, 
b) finan ní podpora léka ských zdravotnických pracovník , kte í již ást 

specializa ní p ípravy v základním kmeni absolvovali a dosud nezískali 
certifikát o absolvování základního kmene. 

 

3. Žadatelé o dotaci 
Žadatelem o dotaci se m že stát za ízení akreditované podle ustanovení § 13 odst. 1 
písm. a) zákona . 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území eské republiky. 
Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údaj m 
uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o ud lení oprávn ní k poskytování 
zdravotních služeb.  
 

4. Finan ní podmínky  
Dotace ze státního rozpo tu p id lená MZ na realizaci projektu je výhradn  ú elov  vázána 
a lze ji použít jen na úhradu náklad , které jsou v souladu s dota ním programem a dále 
se schválenou Žádostí.  
 
ZÁVAZEK ŽADATELE: 
Dotace se poskytuje na áste nou úhradu náklad  souvisejících se specializa ním 
vzd láváním zdravotnických pracovník . Získáním dotace se žadatel zavazuje ást 
náklad  spojených se specializa ním vzd láváním rezidenta uhradit z vlastních zdroj . 
 
Ú elové finan ní prost edky se mohou použít pouze na spolufinancování: 
 

 mzdových náklad  na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace (hrubá 
mzda, resp. plat - dále jen „hrubá mzda“  a odvody na zdravotní a sociální pojišt ní 
za zam stnavatele), 

 mzdových náklad  na školitele (zam stnance akreditovaného za ízení) v maximální 
výši 20 % z celkové výše dotace - hrubá mzda a odvody na zdravotní a sociální 
pojišt ní zam stnavatele, 
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 p íjmu školitele - ur eno pro akreditovaná za ízení, která jsou fyzickou osobou 
(OSV ), v maximální výši 20 % z celkové výše dotace, 

 úhrad povinných kurz  a stáží stanovených platnými vzd lávacími programy 
pro jednotlivé obory, 

 materiálových náklad . 
 

MZ poskytuje dotaci nejdéle na dobu vzd lávání v základním kmeni stanovenou zákonem 
. 95/2004 Sb., což je 30 m síc  p i vzd lávání v rozsahu zákonem stanovené týdenní 

pracovní doby (plný úvazek). Je-li pracovní smlouva mezi akreditovaným za ízením 
poskytujícím zdravotní služby, které žádá o poskytnutí dotace na reziden ní místo podle 
ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona . 95/2004 Sb. a ú astníkem specializa ního 
vzd lávání uzav ena v rozsahu kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba, MZ 
poskytne dotaci na reziden ní místo v pom rn  snížené výši na dobu pom rn  delší. 
Specializa ní vzd lávání nesmí probíhat v rozsahu nižším, než je polovina stanovené týdenní 
pracovní doby.  
P íjemce dotace je povinen prokazateln  a doložitelným zp sobem vést evidenci 
pracovní doby rezidenta. 
 

5. Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost¨) 

5.1 Zp sob a podmínky podání žádosti 
O dotaci na reziden ní místo podle ustanovení § 21aa zákona . 95/2004 Sb. m že 
akreditované za ízení požádat, pokud ú astník specializa ního vzd lávání zahájí 
specializa ní vzd lávání u tohoto akreditovaného za ízení a sou asn  má akreditované 
za ízení s ú astníkem specializa ního vzd lávání uzav enu pracovní smlouvu v rozsahu 
minimáln  poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimáln  na dobu délky základního 
kmene. 
Žádosti o dotaci na kmen se podávají elektronicky, prost ednictvím Jednotného 
dota ního portálu RISPF na internetové adrese: 
 

http://isprofin.mfcr.cz/rispf 
 
Manuál k vypln ní online Žádosti je p ílohou . 3 Metodiky. 
 
Žádost m že být podána po zve ejn ní Metodiky pro žadatele a výzvy k podání žádosti 
o dotaci v etn  všech p íloh na internetových stránkách MZ, nejd íve však po zp ístupn ní 
portálu RISPF pro podávání žádostí. Žádosti se podávají v pr b hu celého roku. Na Žádosti 
o poskytnutí dotace na reziden ní místo podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona 

. 95/2004 Sb. podané po 31. íjnu bude poskytnuta dotace na reziden ní místo nejd íve 
od 1. ledna 2023.  
 
Dotace na reziden ní místo se poskytuje za celé kalendá ní m síce, kdy jsou spln ny 
podmínky pro její poskytnutí. Ke spln ní podmínek pro poskytnutí dotace za celý 
kalendá ní m síc musí být Žádost podána nejpozd ji k 1. dni tohoto m síce. V p ípad  
podání Žádosti v pozd jším termínu bude p iznána dotace od 1. dne následujícího 
m síce. Podáním se rozumí elektronické odeslání žádosti v systému RISPF, 
za p edpokladu, že listinná podoba žádosti byla doru ena administrátorovi programu 
(IPVZ) do 5 pracovních dn .  
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Nejpozd ji k 1. dni p íslušného m síce musí být sjednán vznik pracovního pom ru 
s ú astníkem specializa ního vzd lávání (viz § 36 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve zn ní pozd jších p edpis ), rezident musí být za azen do oboru a musí být zahájeno 
specializa ní vzd lávání.  
 
Rezident musí být za azen do p íslušného oboru po 30. 6. 2017, nebo jinak doloží, že 
se v základním kmeni vzd lává podle právních p edpis  ú inných po 30. 6. 2017 
(vyhláška . 221/2018 Sb., o vzd lávání v základních kmenech léka , nebo vyhláška 

. 397/2020 Sb., o vzd lávání v základních kmenech léka , p íp. právní p edpisy, které 
tyto vyhlášky m ní nebo je nahrazují). 
 
Dotace nebude poskytována na vzd lávání rezident , kte í byli v minulosti za azeni 
do jiného základního kmene, než ke kterému se vztahuje žádost o dotaci, a erpali 
dotaci po dobu minimáln  jednoho roku; jejich vzd lávání bylo podpo eno dotací 
na reziden ní místo a toto vzd lávání nebylo dokon eno.  Tuto skute nost rezident 
potvrzuje prost ednictvím estného prohlášení.  
 
V pr b hu erpání dotace není možné m nit základní kmen, na který je dotace 
poskytována. V p ípad , že u rezidenta dojde ke zm n  základního kmene, bude dotace 
ukon ena. Akreditované za ízení m že požádat o novou dotaci na základní kmen 
za p edpokladu spln ní všech podmínek pro její poskytnutí. 
 
Žádá-li akreditované za ízení o dotaci na reziden ní místo pro více základních kmen , je 
nutné podat Žádost pro každý základní kmen zvláš . V p ípad , že akreditované za ízení 
žádá o reziden ní místa v jednom základním kmeni pro více organiza ních složek 
(nap . odšt pných závod , st edisek apod.), podává souhrnnou Žádost, v níž budou 
obsaženy všechny požadavky na poskytnutí dotace na reziden ní místa pro jeden 
požadovaný základní kmen specializa ního vzd lávání. Každé akreditované za ízení m že 
podat Žádosti pro více základních kmen  specializa ního vzd lávání. 
V p ípad , kdy akreditované za ízení žádá o dotaci na reziden ní místo pro n kterou 
ze svých organiza ních složek, musí v Žádosti uvést její název a adresu místa poskytování 
zdravotních služeb. 
 

5.2 Formální náležitosti Žádosti a p ílohy k Žádosti 
Žádosti se podávají elektronicky prost ednictvím jednotného dota ního portálu RISPF. 
V Žádosti je nutné vyplnit všechny položky, a to v eském jazyce. V p ípad , že Žádost 
nebude spl ovat n kterou z náležitostí nebo bude trp t jinými vadami, bude akreditované 
za ízení vyzváno (výhradn  prost ednictvím elektronické adresy uvedené v Žádosti) 
k dopln ní nebo odstran ní vad. V takovém p ípad  bude žadateli poskytnuta p im ená 
lh ta k náprav , která se nezapo ítává do lh ty stanovené poskytovateli dotace 
dle ustanovení § 21ab odst. 1) zákona . 95/2004 Sb., ve které má rozhodnout o poskytnutí 
dotace.  Posuzována bude pouze kompletní Žádost. 
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Povinné p ílohy k Žádosti: 

o kopie Rozhodnutí o ud lení akreditace na p íslušný základní kmen, 
o kopie smlouvy s akreditovaným za ízením, pokud je n která ást vzd lávání 

zajiš ována smluvním za ízením,  
o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o ud lení oprávn ní k poskytování 

zdravotních služeb, 
o kopie pracovní smlouvy uzav ené s ú astníkem specializa ního vzd lávání v rozsahu 

minimáln  poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimáln  na dobu délky 
specializa ního vzd lávání v základním kmeni, 

o formulá  životopis školitele (je akceptováno rovn ž volnou formou), 
o vzd lávací plán pro každého rezidenta samostatn , 
o formulá  estné prohlášení rezidenta dle bodu 5.1, 
o kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivit ) – výpis z ve ejného rejst íku ne starší 

3 m síce u právnických osob; z izovací listina u p ísp vkových organizací, 
o formulá  informace o vlastnické struktu e, jde-li o právnickou osobu, 
o právnická osoba doloží údaje o skute ném majiteli právnické osoby podle zákona 

upravujícího evidenci skute ných majitel  ve form  úplného výpisu platných údaj  
a údaj , které byly vymazána bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji. 

 
Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpo tu na reziden ní místo je jak 
pro poskytovatele dotace (tj. MZ), tak pro p íjemce dotace, závazná. MZ upozor uje žadatele, 
že podáním Žádosti vyslovuje s touto závazností souhlas. 
 

5.2.1 Vzd lávací plán rezidenta 
Pro každého rezidenta je nutné doložit vypln ný individuální vzd lávací plán pro p íslušný 
kmen, odpovídající platnému vzd lávacímu programu. P i zpracování tabulky je nutné 
doplnit, v jakém akreditovaném za ízení poskytujícím zdravotní služby a v jakém termínu (je 
t eba uvést rok a konkrétní m síc) jednotlivé vzd lávací aktivity prob hnou.  
 
Vzd lávací plán bude podepsán sou asn  rezidentem a jeho školitelem. 
 
Vzd lávací plán je možné m nit prost ednictvím žádosti o zm nu. Ve výjime ných p ípadech 
je možné vzd lávací plán aktualizovat, a to do 31. ledna (pokud aktualizace neovlivní erpání 
finan ních prost edk ). Tato aktualizace m že zohled ovat zm ny prob hlé v p edešlém 
roce nebo zm ny, které se týkají roku následujícího. Aktualizaci vzd lávacího plánu zašle 
akreditované za ízení elektronicky na e-mailovou adresu hajdukova@ipvz.cz. 

5.3 Administrátor 
Administraci provádí Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví, odd lení 
reziden ních míst, na adrese: Ruská 85, 100 05 Praha 10. 

6. Rozhodnutí MZ o poskytnutí dotace 
MZ rozhodne o poskytnutí dotace na reziden ní místo do 60 dn  ode dne obdržení Žádosti.  
Písemná forma Rozhodnutí bude zaslána datovou schránkou nebo prost ednictvím 
licencovaného p epravce listovních zásilek na konkrétní adresu uvedenou v Žádosti. 
Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatel m stanovuje MZ v písemném Rozhodnutí. 
Vzor podmínek je p ílohou . 4 Metodiky. 
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7. Zp sob poskytování a podmínky erpání dotace a povinnosti 

akreditovaného za ízení s reziden ním místem  

7.1 Podmínky erpání dotace 
MZ finan ní prost edky poskytne na specializa ní vzd lávání v základním kmeni u obor  
specializa ního vzd lávání, a to nejdéle na dobu 30 m síc  p i vzd lávání v rozsahu 
stanovené týdenní pracovní doby. Výše m sí ní dotace pro p íslušný obor specializa ního 
vzd lávání v základním kmeni je uvedena v P íloze . 1 této Metodiky. Dotace na reziden ní 
místo se akreditovanému za ízení poskytuje za celé kalendá ní m síce, kdy jsou spln ny 
podmínky pro její poskytnutí. Toto ustanovení se vztahuje obdobn  na zahájení, ukon ení 
i p erušení specializa ního vzd lávání jak ze strany rezidenta, tak ze strany akreditovaného 
za ízení, které je p íjemcem dotace. Dotaci na reziden ní místo nelze poskytnout zp tn  
za kalendá ní m síce, které p edcházely podání Žádosti.  
Finan ní prost edky budou MZ uvol ovány 1x ro n . Prvnímu uvoln ní prost edk  p edchází 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finan ní prost edky budou p evedeny na íslo ú tu 
akreditovaného za ízení poskytujícího zdravotní služby s reziden ním místem, které bude 
uvedeno v Žádosti. V p ípad , že z izovatelem akreditovaného za ízení s reziden ním 
místem je kraj nebo obec, uvede žadatel (akreditované za ízení s reziden ním místem) 
v Žádosti íslo ú tu z izovatele a prost edky budou t mto akreditovaným za ízením 
poskytnuty prost ednictvím z izovatele. 

7.2  P erušení poskytování dotace 
MZ p eruší poskytování dotace na reziden ní místo po dobu p erušení specializa ního 
vzd lávání rezidenta. Celková doba p erušení nesmí p esáhnout 5 let.  
 
V p ípad  zahájení a ukon ení p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta 
v akreditovaném za ízení s reziden ním místem p íjemce dotace o této skute nosti 
uv domí MZ prost ednictvím administrátora, a to nejpozd ji do 10 kalendá ních dn  
ode dne, kdy tato skute nost nastala, pomocí formulá e Žádost o zm nu, který je 
uve ejn n na internetových stránkách MZ v sekci Reziden ní místa. 

7.3 Zm na akreditovaného za ízení 
Pokud rezident v pr b hu kalendá ního roku uzav e pracovní pom r za ú elem 
specializa ního vzd lávání, na které se poskytuje dotace na reziden ní místo 
podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona . 95/2004 Sb., s jiným akreditovaným 
za ízením, m že toto akreditované za ízení požádat o poskytnutí dotace na reziden ní místo 
podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona . 95/2004 Sb. Pro takto žádající 
akreditovaná za ízení platí všechna ustanovení této Metodiky. 

7.4  Zm ny žádosti o poskytnutí dotace 
P íjemce dotace je povinen hlásit ministerstvu zm ny údaj  uvedených v žádosti o dotaci na 
reziden ní místo ovliv ující erpání dotace (zm ny v odsouhlasených vzd lávacích 
a finan ních plánech rezident , skon ení pracovního pom ru rezidenta, ukon ení 
specializa ního vzd lávání rezidenta a další zm ny, nap . zm na jména rezidenta, zm na 
ísla bankovního spojení, zm na lena statutárního orgánu), a to do 15 kalendá ních dn  

ode dne, kdy uvedené skute nosti nastaly. 
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Žádost o zm nu se podává na formulá i, který je zve ejn n na internetových stránkách MZ, 
a to prost ednictvím administrátora. P ílohou Žádosti o zm nu musí být doklady prokazující 
oprávn nost požadované zm ny. V p ípad  žádosti o zm nu školitele, doloží p íjemce 
dokladem prokazujícím, že daná osoba je vedena Ministerstvem zdravotnictví u p íjemce 
dotace jako školitel v p íslušném oboru.  
V p ípad  žádosti o zm nu vzd lávacího plánu školence bude sou ástí žádosti nový 
vzd lávací plán podepsaný rezidentem a jeho školitelem. 
Žádost o zm nu bude MZ posouzena a v p ípad , že zm na bude schválena, vydá 
se zm nové Rozhodnutí. Jestliže zm na nebude vyžadovat vydání zm nového Rozhodnutí, 
bude p íjemci dotace zasláno oznámení, zda zm na byla akceptována. 
O p ípadnou zm nu v erpání finan ních prost edk  (stanovených v Rozhodnutí) 
v pr b hu rozpo tového roku je p íjemce dotace povinen písemn  požádat prost ednictvím 
administrátora, a to nejpozd ji do 15 pracovních dn  ode dne, kdy zm na nastala. 
V posledním tvrtletí kalendá ního roku je nutné žádost o zm nu zaslat nejpozd ji 
do 15. listopadu, v p ípad  organiza ní složky státu nejpozd ji do 15. íjna. Žádost o zm nu 
bude MZ posouzena a v p ípad , že zm na bude schválena, bude vydáno zm nové 
Rozhodnutí.  
Sou ástí oznámení o zm n  bude požadavek na vydání zm nového Rozhodnutí pro p ípady, 
kdyby poskytovatel vyhodnotil zm ny jako zm ny mající vliv na Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 
Žádosti o zm nu se podávají datovou schránkou nebo v listinné podob  prost ednictvím 
licencovaného p epravce listovních zásilek  na adresu administrátora dota ního programu: 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 02  Praha 10 
ID datové schránky: cf2uiwg 
 

7.5  Zastavení poskytování dotace 
MZ zastaví poskytování dotace na reziden ní místo, pokud: 
 

a) je ukon eno specializa ní vzd lávání rezidenta v základním kmeni v oboru, pro který 
je dotace na reziden ní místo poskytována, 

b) je skon en pracovní pom r rezidenta u akreditovaného za ízení poskytujícího 
zdravotní služby, kterému je poskytována dotace, 

c) akreditované za ízení poskytující zdravotní služby poruší povinnosti 
podle ustanovení § 18 a § 21d zákona . 95/2004 Sb., nebo 

d) p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta p esáhne 5 let. 
 
V p ípad  p ed asného ukon ení specializa ního vzd lávání rezidenta nebo v p ípad  
ukon ení pracovního pom ru rezidenta u akreditovaného za ízení s reziden ním 
místem p íjemce dotace o této skute nosti uv domí MZ prost ednictvím 
administrátora, a to nejpozd ji do 15 kalendá ních dn  ode dne, kdy uvedená 
skute nost nastala, pomocí formulá e Žádosti o zm nu, který je uve ejn n 
na internetových stránkách MZ v sekci Reziden ní místa. MZ poté zastaví poskytování 
dotace. 
 
Akreditované za ízení je dále povinno dodržovat podmínky stanovené v ustanovení § 18 
a § 21d zákona . 95/2004 Sb. 
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7.6  Další podmínky poskytování dotace 
Poskytnutá dotace bude MZ uvol ována 1x ro n  podle Rozhodnutí a v souladu s regulací 
výdaj  státního rozpo tu na rok 2022 stanovenou Ministerstvem financí R. V p ípad , že 
vláda R rozhodne o vázání rozpo tových prost edk  v souladu s Rozpo tovými pravidly, 
m že MZ prost ednictvím Rozhodnutí stanovenou ástku dotace snížit. 
P íjemce dotace je povinen vypo ádat p ednostn , p ed p ípadným zánikem organizace, 
vztahy se státním rozpo tem. 
P íjemce dotace je povinen vrátit nevy erpané prost edky spolu s vypo ádáním dotace 
nejpozd ji do 30 dn  od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukon ení, pokud se 
projekt neuskute ní nebo je p ed asn  ukon en. V takovém p ípad  je p íjemce dotace 
povinen finan ní prost edky vrátit na výdajový ú et MZ, ze kterého mu byla dotace 
poskytnuta. Jestliže p íjemce dotace není schopen projekt v bec zrealizovat, a z tohoto 
d vodu erpat dotaci, je povinen oznámit tuto skute nost písemnou formou MZ 
(prost ednictvím administrátora) nejpozd ji do 15 kalendá ních dn  od doru ení 
Rozhodnutí. 
Vyplacené mzdové prost edky (pop . p íjem školitele u OSV ) musí být podloženy prvotními 
doklady umož ujícími kontrolu skute n  provedené práce. P íjemce dotace je povinen 
jednozna n  prokazatelným a doložitelným zp sobem vést evidenci pracovní doby 
rezidenta.  
P íjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci rozpo tu) kontrolu ve vztahu 
k p id leným finan ním prost edk m. Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu 
se zákonem . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a zákonem . 255/2012 Sb., o kontrole. Nedodržení 
(porušení) daných podmínek pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití t chto 
finan ních prost edk  je klasifikováno jako neoprávn né použití prost edk  státního rozpo tu, 
resp. prost edk  poskytnutých ze státního rozpo tu (ustanovení § 3 písm. e) Rozpo tových 
pravidel). 
P íjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání 
ve ejných zakázek, pokud použije prost edky státního rozpo tu k úhrad  zakázky, která je 
ve ejnou zakázkou. 
Ministerstvo zdravotnictví upozor uje na situaci, p i které dojde k zániku akreditovaného 
za ízení v d sledku zm ny právní formy žadatele – akreditovaného za ízení v pr b hu 
specializa ního vzd lávání (nap . žadatel – podnikající fyzická osoba (OSV ) má v úmyslu 
se transformovat na právnickou osobu, nap . s.r.o.). V t chto p ípadech je nutné upozornit 
na skute nost, že v p ípad , že bude v souvislosti s výše uvedeným ukon en pracovní pom r 
rezidenta, dojde k zastavení poskytování dotace, pon vadž dotace se poskytuje subjektu, 
který o dotaci požádal. Zm na subjektu v pr b hu erpání dotace tak není možná, nebo  se 
po právní stránce nejedná o právního nástupce, nýbrž nový subjekt.  
Ur itá výjimka by mohla existovat v p ípad  § 14a odst. 1) Rozpo tových pravidel, kdy 
p íjemce dotace, který má právní formu obchodní spole nosti nebo družstva, se chce 
zú astnit fúze, rozd lení nebo p evodu jm ní na spole níka jako zanikající obchodní 
spole nost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce p ešly práva 
a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“). V tomto p ípad  je žadatel 
povinen nejpozd ji 60 dn  p ede dnem zve ejn ní projektu fúze, rozd lení nebo p evodu 
jm ní na spole níka požádat o souhlas s p echodem práv a povinností z rozhodnutí 
o poskytnutí dotace toho, kdo mu dotaci poskytl (v tomto p ípad  MZ). Upozor ujeme, že 
v takových p ípadech jsou poskytnuté prost edky zp sobilé pouze za situace, že subjekt, 
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na který se dotace p evádí, je v dob , kdy na jejím pracovišti probíhá specializa ní 
vzd lávání, akreditovaným za ízením podle § 14 zákona . 95/2004 Sb. 

8. Hodnocení a realizace projektu 

8.1  Pr b žná zpráva za rozpo tový rok u víceletého projektu 
P íjemce dotace je povinen MZ (prost ednictvím administrátora) p edkládat v ádných 
termínech na stanoveném formulá i Pr b žné zprávy o pln ní programu „Reziden ní místa 
pro léka ské obory pro rok 2022 – Program . 1“, zahrnující p ehled absolvovaných ástí 
v daném roce, p ehled zbývajících ástí stanovených vzd lávacím programem a finan ní 
vyú tování (výkaz o erpání finan ních prost edk  s komentá em k erpání poskytnutých 
dota ních finan ních prost edk  v len ní podle Rozhodnutí pro p íslušný rozpo tový, 
tj. kalendá ní rok). Tato povinnost platí i v p ípad , že MZ p erušilo poskytování dotace 
na reziden ní místo po dobu p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta. Formulá  
Pr b žné zprávy se p edkládá za každé Rozhodnutí samostatn . 
 
Formulá  Pr b žné zprávy o pln ní programu „Reziden ní místa kmen 2022“ spolu s dalšími 
instrukcemi bude uve ejn n na internetových stránkách MZ. Kone ný termín pro odeslání 
Pr b žné zprávy za rok 2022 na MZ je 31. 1. 2023.  

8.2  Záv re ná zpráva po ukon ení celého víceletého projektu 
Na konci projektu je p íjemce dotace povinen MZ (prost ednictvím administrátora) p edložit 
Záv re nou zprávu o pln ní programu „Reziden ní místa pro léka ské obory pro rok 2022 – 
program . 1“ zahrnující popis a zhodnocení realizace odborné ásti projektu, finan ní 
vyú tování (výkaz o erpání finan ních prost edk  s komentá em k erpání poskytnutých 
dota ních finan ních prost edk  v len ní podle Rozhodnutí), a to nejpozd ji 
do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byl celý projekt ukon en ádným 
spln ním podmínek pro získání certifikátu o absolvování základního kmene p íslušného 
oboru specializa ního vzd lávání posledního rezidenta. Formulá  Záv re né zprávy o pln ní 
programu „Reziden ní místa kmen 2022“ spolu s dalšími instrukcemi bude uve ejn n 
na internetových stránkách MZ.  
Záv re nou zprávu musí p edložit i p íjemci dotace, u kterých došlo k ukon ení pracovního 
pom ru rezidenta, a tím k p ed asnému skon ení absolvování základního kmene 
specializa ního vzd lávání. 
 

9. Vypo ádání vztah  se státním rozpo tem 
 
P íjemce dotace je povinen dle § 75 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech 
a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (rozpo tová pravidla) provést za každý rok trvání 
projektu finan ní vypo ádání dotace v souladu s vyhláškou . 367/2015 Sb., o zásadách 
a lh tách finan ního vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními finan ními aktivy 
a Národním fondem (vyhláška o finan ním vypo ádání), ve zn ní pozd jších p edpis  a to 
do 15. 2. následujícího kalendá ního roku v etn  poukázání nespot ebované ástky 
dotace na ú et cizích prost edk  MZ R . 6015-2528001/0710 u eské národní banky. 
Vrácené prost edky z dotací poskytnutých pro rok 2022 musí být odepsány z ú tu 
p íjemce nejpozd ji do 15. února 2023.  
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Finan ní vypo ádání se státním rozpo tem provede p íjemce dotace na formulá i, který je 
p ílohou uvedené vyhlášky. Formulá  k finan nímu vypo ádání dotace bude uve ejn n 
na internetových stránkách MZ spolu s pokyny k vypln ní a termínem pro doru ení.  
 
Organizace, jejichž z izovatelem je obec nebo kraj, provedou vypo ádání se státním 
rozpo tem prost ednictvím kraje, jemuž p edloží podklady do 5. 2. 2023 (na tiskopise, který 
je p ílohou vyhlášky . 367/2015 Sb.) a sou asn  p evedou ke stejnému datu na ú et kraje 
p ípadnou vratku dotace. 
Pokud dojde k porušení rozpo tové kázn  ve smyslu ustanovení § 44 Rozpo tových 
pravidel (tzn., že prost edky státní dotace budou využity neoprávn n  nebo zadrženy a jejich 
nespot ebovaná ást nebude vypo ádána podle uvedeného zákona a vrácena na ú et MZ do 
15. 2.), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu 
ustanovení § 44a Rozpo tových pravidel. 
 
Pokud budou skute né náklady za kalendá ní rok nižší, než je uvoln ná ástka pro daný rok 
dle Rozhodnutí, musí p íjemce dotace zbývající finan ní prost edky vrátit do státního 
rozpo tu p evodem na ú et cizích prost edk  MZ íslo ú tu 6015-2528001/0710 u eské 
národní banky, a to nejpozd ji do 15. 2. následujícího roku (k tomuto dni musí být finan ní 
prost edky p ipsány na ú et MZ).  To ustanovení neplatí pro organiza ní složky státu. 
Organiza ní složky státu nespot ebované finan ní prost edky obdržené formou rozpo tového 
opat ení nevracejí a nechávají si je v nárocích z nespot ebovaných výdaj  pro p ípadné 
použití v dalším období pro pokra ování financování dle stejného Rozhodnutí. 
 
P i p evodu nespot ebované ásti dotace p íjemci dotace uvedou jako variabilní symbol 
kód 5222 (spolky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecn  prosp šné spole nosti), 5229 
(ostatní neziskové organizace, zejména fundace a ústavy), 5212 (fyzické osoby), 5213 
(ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace z ízené obcemi), 5323 
(organizace z ízené krajem), 5332 (VŠ), 5336 (p ísp vkové organizace MZ) a lánek 4331 
(nap . 53234331). 
 

10. Kontrolní zpráva 
 
Na konci projektu provede kontrolu nezávislý kontrolní orgán. Tímto orgánem 
se rozumí da ový nebo ekonomický poradce nebo ú etní kancelá , kte í 
nezpracovávali ú etnictví. Tato kontrolní zpráva bude p edložena do 30. 6. 
následujícího roku, ve kterém došlo k ukon ení projektu. 
 
Pokud celková výše obdržené dotace na projekt p ekro í dvojnásobek nejvyšší 
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializa ní vzd lávání u vybraného základního 
oboru, kde je stanovena nejvyšší výše dotace, p íjemce dotace p edloží kontrolní 
zprávu vypracovanou externím kontrolním orgánem (jedná se o fyzickou nebo 
právnickou osobu zapsanou do seznamu auditor ; externí auditor musí být nezávislý 
jak na státních orgánech, tak na vedení auditované spole nosti nebo fyzické osoby 
i na ostatních zájmových skupinách). 
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V kontrolní zpráv  je nezbytné výslovn  uvést:   

 zda erpání dotace za p íslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím 
.j. 221xxxx/2022/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na reziden ní místo vydaným 

MZ dne … a dále, 
 zda erpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými úst edním orgánem státní 

správy - MZ. 
 
Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel. 
 

11. Kontaktní údaje 
 
Kontaktní osoby pro léka ské zdravotnické obory: 
Ing. Miroslav Jind ich, CSc.  
Tel: 224 972 331 
E-mail: miroslav.jindrich@mzcr.cz 
 
Ing. Jana Kle ková  
Tel.: 224 972 126 
E-mail: jana.kleckova@mzcr.cz 
 
Kontaktní adresa: 
Ministerstvo zdravotnictví R 
Odbor v dy a léka ských povolání 
Palackého nám stí 4 
128 01 Praha 2 
www.mzcr.cz 
 
Kontaktní adresa administrátora projektu: 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
 
Kontaktní osoba administrátora projektu: 
Ing. Marie Hajduková 
Tel.: 271 019 571 
E-mail: hajdukova@ipvz.cz 
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12. P ílohy 
1. Výše dotace na základní kmen – Program . 1 
2. Formulá e pro online Žádost o poskytnutí dotace – Program . 1 
3. Manuál k vypln ní online Žádosti o poskytnutí dotace – Program . 1 
4. Vzor Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace – Program . 1 

 
 

 
V Praze dne 19. 10. 2021  

 
 

 
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 

nám stkyn  pro zdravotní pé i 
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Ortopedický

30

30

Radiologický

Urologický

Všeobecné praktické léka ství

Psychiatrický

30

30

Otorinolaryngologický

Patologický

Pediatrický

Neurologický

Oftalmologický

Interní

Minimální délka specializa ního 
vzd lávání v základním kmeni

RM pro základní kmeny specializa ního vzd lávání léka ských obor

Výše dotace za 1 m síc  
(na 1 rezidenta)

Chirurgický

30

30

30

30

30

Gynekologicko-porodnický

Základní kmeny 

Anesteziologický

Dermatovenerologický

Hygienicko-epidemiologický

30

30

30

30

30 10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

30

30

30Neurochirurgický

Kardiochirurgický

Maxilofaciáln chirurgický

30 10 000

30 10 000

Výše dotace na základní kmen RM 2022 - program . 1 P íloha . 1
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                                  Žádost o poskytnutí dotace na základní kmen RM 2022 - program . 1                              P íhola . 2

Titul, jméno, p íjmení:

Datum narození:

Trvalé bydlišt :

Kontakt (telefon, e-mail):

Vzd lání: Škola:
Získaná atestace: Datum:

Získaná atestace: Datum:

Získaná atestace: Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zam stnání:
Za ízení:

Obor:

od - do

Za ízení:

Obor:

od - do

Zkušenost ve školící innosti (po et odškolených školenc  za posledních 5 let, specifikovat zda se jednalo o 
školence na odbornou nebo specializovanou zp sobilost, pokud v sou asnosti máte školence, uve te, kdy bude 

kon it podle nového kurikula):

Délka praxe školitele:

Získaná specializovaná zp sobilost:

Seznam absolvovaných vzd lávacích akcí za posledních 5 let v rámci celoživotního vzd lávání a po et 
získaných kredit  a certifikát :

Získaná specializovaná zp sobilost:

Získaná specializovaná zp sobilost:

Profesní životopis školitele 
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 Žádost o poskytnutí dotace na základní kmen RM 2022 - program . 1 P íloha . 2

.p. / .o.

.p. / .o.

Podpis rezidenta

Prohlášení rezidenta

estn  prohlašuji, že v minulosti nebyla po dobu jednoho roku a delší erpána dotace 
na mé specializa ní vzd lávání v jiném základním kmeni, než ke kterému se vztahuje žádost o 
dotaci.

   V                             dne 

P íjmení, jméno, titul Datum narození

Adresa - ulice Obec PS

Název oboru specializa ního vzd lávání Datum za azení do oboru

Informace o rezidentovi

Kraj I DI

PS

  Název základního kmene

estné prohlášení rezidenta

Identifika ní údaje o žadateli

Název organizace Právní forma

Sídlo organizace - ulice Obec
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 Žádost o poskytnutí dotace na základní kmen RM 2022 - program . 1 P íloha . 2

*) vypl uje pouze právnická osoba

Funkce Podpis

Místo Datum

Jméno a p íjmení osoby oprávn né k zastupování právnické osoby

2. Jména a názvy osob, ve kterých má právnická osoba podíl, a výše toho podílu.

Informace o vlastnické a ovládací struktu e právnické osoby

1. Jména a p íjmení všech osob oprávn ných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda 
jednají jako statutární orgán nebo na základ  ud lené plné moci.
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Manuál 
k vypln ní online žádosti o dotaci na specializa ní 
vzd lávání léka  v základním kmeni pro rok 2022 

(Program . 1) 
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1. Registrace a p ihlášení
Na webu Jednotný dota ní portál RISPF pod záštitou Ministerstva financí 
(http://isprofin.mfcr.cz/rispf) vytvo te registraci kliknutím na tla ítko Registrace (viz obr. 1). 
Pokud jste tak již u inili, tento krok p esko te a p ejd te rovnou k p ihlášení na portál (obr. 2).  
 
DOPORU ENÍ:  
Doporu ujeme, aby registraci provedl pracovník, který administruje reziden ní místa. 
 

 
Obr. 1 Tla ítko registrace 

 

 
Obr. 2 Tla ítko p ihlášení na portál 

 
 
Pro registraci je nutné vyplnit následující položky: e-mail, ov ení e-mailu (zde napište svou e-
mailovou adresu znovu), heslo (musí obsahovat min. 8 znak  a to písmena i íslice), ov ení 
hesla (slouží pro ov ení správnosti hesla), jméno a p íjmení. Položky telefon a organizace jsou 
nepovinné. Po vypln ní jednotlivých položek klikn te na možnost Registrovat (obr. 3). 
 
D ležité: Abyste mohli podávat žádosti v rámci webového portálu, je
nutné se zaregistrovat.
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Obr. 3 Okno pro registraci uživatele 

 
 
Po úsp šném dokon ení registrace Vám systém oznámí, že Vám byl zaslán potvrzovací e-mail 
(obr. 4). 
 

 
Obr. 4 Oznámení o správném pr b hu registrace 
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Na Vaši e-mailovou adresu obratem dorazí notifika ní e-mail s odkazem pro aktivaci Vašeho 
ú tu. Klikn te na možnost Aktivovat ú et (obr. 5).  
 

 
 

Obr. 5 Potvrzovací e-mail 
 
 

Po aktivaci ú tu se p ihlaste, viz Obr. 2 Tla ítko p ihlášení na portál na stran  3. 
  
D ležité: Pokud neprovedete první p ihlášení do 24 hodin, bude Váš ú et
automaticky zablokován! Pro op tovné zaslání aktiva ního e mailu je
nutné požádat správce.
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2. Žádost
Po p ihlášení do Vašeho ú tu klikn te na tla ítko Vytvo it novou žádost (obr. 6). 

 

 
Obr. 6 Vytvo ení nové žádosti 

 
V sekci Poskytovatel následn  vyberte možnost Ministerstvo zdravotnictví (obr. 7). 

 
Obr. 7 Výb r poskytovatele 

 
 

V sekci Typ výzvy vyberte možnost MZ R – dotace na specializa ní vzd lávání léka  
v základním kmeni na rok 2022 (obr. 8). 
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Obr. 8 Typ výzvy 

 

2.1 Identifikace žadatele / akce
Do textového pole pro název projektu uve te název zdravotnického za ízení, oboru a kmene 
(nap . FN v Motole, obor Pediatrie, kmen Pediatrický). Pole Typ výzvy je p edvypln né (obr. 9). 

 

 
 

Obr. 9 Identifikace žadatele 
 

Do pole Ú el dopl te „financování specializa ního vzd lávání“, do pole Lh ta, v níž má být 
tohoto ú elu dosaženo dopl te p edpokládaný termín ukon ení vzd lávání (obr. 10). 
 

 

 
 
 
 

Obr. 10 Ú el 
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V sekci Typ žadatele vyberte z možností Fyzická osoba - podnikající/Právnická osoba (obr. 11). 

Obr. 11 Typ žadatele 
 

 
 
V p ípad  volby Fyzická osoba vypl te v sekci Identifikace žadatele I O viz Obr. 12 a pomocí 
zeleného tla ítka „Na ti z ARES“ se doplní pot ebné údaje. Další nevypln né údaje (telefon,  
e-mail, …) je nutné doplnit ru n . 
 

 
 

Obr. 12 Identifikace žadatele – fyzická osoba 
 
V sekci Bankovní spojení vypl te íslo svého ú tu, pop . p ed íslí, a kód banky (obr. 13).  
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Obr. 13 Bankovní spojení 
 
 
 
 
Poté je nutné vyplnit adresu trvalého bydlišt  žadatele (obr. 14).  
 

 
 

Obr. 14 Adresa trvalého bydlišt  žadatele 
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Je-li Vaše koresponden ní adresa odlišná od adresy trvalého bydlišt  žadatele, zaškrtn te 
p íslušnou kolonku (obr. 15). Následn  m žete p ejít na další stranu žádosti pomocí tla ítka 
„Další strana“. 
 
 

Obr. 15 Koresponden ní adresa žadatele 
 

 
V p ípad  volby Právnická osoba vypl te v sekci Identifikace žadatele I O viz Obr. 16 
a pomocí zeleného tla ítka „Na ti z ARES“ se doplní pot ebné údaje. Další nevypln né údaje 
je nutné doplnit ru n  – konkrétn  se jedná o zástupce (resp. osobu oprávn nou jednat 
za právnickou osobu) a kontaktní osobu. 
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Obr. 16 Právnická osoba – Identifikace žadatele 
 
 
V sekci Bankovní spojení vypl te íslo svého ú tu, pop . p ed íslí, a kód banky (obr. 13). 
Žadatelé, kte í jsou z izováni obcí nebo krajem, vypl ují íslo ú tu z izovatele (obce nebo 
kraje). 
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V sekci Adresa sídla žadatele dopl te Kraj a Okres (obr. 17).

 
 
                                                                                      Obr.17Adresa sídla žadatele 
 

 
Je-li Vaše koresponden ní adresa odlišná od adresy sídla firmy žadatele, zaškrtn te p íslušnou 
kolonku (obr. 15). Následn  m žete p ejít na další stranu žádosti pomocí tla ítka „Další strana“. 
 

 

2.2 Oblasti podpory
Zaškrtnutím možnosti Vypl te oblast podpory! (obr. 18) se odkryje seznam základních kmen  
dle P ílohy 1 zákona . 95/2004 Sb., jeden vyberte.  
 

 
 

Obr. 18 Oblast podpory 
  

ČÁSTKA 14/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 119



 
Do položky Parametry a indikátory projektu uve te po et zbývajících m síc  do ukon ení 
délky základního kmene u všech rezident  (jedná se o celkový sou et zbývajících m síc  
u všech rezident ) (obr. 19).  
V tu „V p ípad , že není n který parametr projektu p edm tem podpory, nebo není znám, 
uve te nulu.“ prosím ignorujte. 

 

 
Obr. 19 Parametry a indikátory projektu 

 
 
Po vypln ní p ejd te na další stranu žádosti pomocí tla ítka „Další strana“ (obr. 20). 
 

  
Obr. 20 Naviga ní prvky – P edchozí/Další strana 
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2.3 P ílohy
V sekci p íloh zaškrtn te postupn  všechny povinné položky a nahrajte k nim p íslušné 
dokumenty (obr. 21).  
Formulá e Životopis školitele (bod 3), Informace o vlastnické a ovládací struktu e právnické 
osoby (bod 4) a estné prohlášení rezidenta (bod 7) jsou p ílohou . 2 Metodiky 
RM 2022_Program . 1_kmen_Formulá e pro online Žádost o poskytnutí dotace. 
 
 

 
 

Obr. 21 P ílohy 
 
 
P ílohu nahrajte kliknutím na možnost P idat, která se zobrazí po zaškrtnutí možnosti 01 -10 
(obr. 22). Formáty, které lze nahrát, jsou následující: pdf; jpg; zip.  

 

 
 

Obr. 22 Nahrání dokumentu – p ílohy 
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V p ípad  pot eby lze k žádosti nahrát Ostatní p ílohy, které se ne adí do žádné z výše 
nabízených kategorií. Ostatní p ílohy nahrajete k žádosti nejprve vypln ním názvu p ílohy 
(obr. 23) a následn  kliknutím na možnost P idat, která Vám umožní vybrat soubor z Vašeho 
za ízení. 

 
Obr. 23 Ostatní p ílohy 

2.4 Hodnocení
 
V sekci Prohlášení o beztrestnosti vyberte z možností Ano/Ne (obr. 24), v p ípad  volby 
možnosti Ano uve te d vod.  

 

 
Obr. 24 Prohlášení o beztrestnosti 

 
 
V sekci Školící místo . 1 vypl te název poskytovatele zdravotních služeb v etn  adresy, 
maximální po et školících míst, pro která má poskytovatel ud lenou akreditaci, a po et 
ú astník  specializa ního vzd lávání, kte í se vzd lávají u poskytovatele v dob  podání žádosti 
(obr. 25). 
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Obr. 25 Informace o školícím míst  
 
Po vypln ní školícího místa vypl te údaje o rezidentovi (obr. 26).  
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Obr. 26 Informace o rezidentovi – 1/2 
 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 14/2021124



 
 

Obr. 26 Informace o rezidentovi – 2/2 
 
 
Stejným zp sobem jako je vypln n Rezident . 1 pokra ujte u Rezidenta . 2 a obdobným 
zp sobem vypl te školící místo 2 v etn  rezident . Po vypln ní všech údaj  pokra ujte na další 
stranu. 
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2.5 Maximální výše dotace
V sekci Maximální výše dotace se zobrazí ástka v K  odpovídající výdaj m do výše 
maximáln  možné dotace (obr. 27). V této sekci nic nevypl ujete. 

 
Obr. 27 Maximální výše dotace 

 
 
Pokra ujte na další stranu žádosti. 
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2.6 Náhled žádosti
V sekci Náhled žádosti se zobrazí shrnutí Vámi práv  vypln ného formulá e (obr. 28). Pe liv  
zkontrolujte uvedené informace a v p ípad  pot eby se pomocí kolonek po pravé stran  
(obr. 29) vra te do konkrétní sekce a údaje opravte.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 28 Náhled žádosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 29 Nabídka záložek 
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2.7 Odeslání žádosti
V poslední ásti žádosti naleznete estné prohlášení, Souhlas se zpracováním osobních údaj  
a Ostatní ujednání (obr. 30).  

 

 
 

Obr. 30 estné prohlášení a odeslání žádosti 
 
 
P e t te si prohlášení a potvr te souhlas ozna ením zaškrtávacích polí ek (obr. 30).  

 
 

Posledním krokem k vypln ní a odeslání on-line formulá e kliknutím na tla ítko Odeslat 
žádost. 
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Po odeslání žádosti je zobrazena informace, jakým zp sobem zrealizovat podání 
žádosti (obr. 31):  
 
„Po odeslání žádosti o dotaci v elektronické verzi je nutné tuto žádost vygenerovat, vytisknout 
(bez p íloh) a podepsat statutárním zástupcem. Takto p ipravené materiály je nutné 
nejpozd ji do 5 pracovních dn  ode dne elektronického odeslání Žádosti doru it na adresu 
administrátora. Doru ení je možné provést prost ednictvím datové schránky (ID datové 
schránky: cf2uiwg) nebo osobn  v ú edních hodinách na podateln  IPVZ a nebo zaslat 
licencovaným p epravcem listovních zásilek (platí razítko p epravce na obálce). Na Žádosti 
o poskytnutí dotace na reziden ní místo podané po 31. 10. 2022 bude poskytnuta dotace 
nejd íve od 1. 1. následujícího kalendá ního roku. V p ípad  jakýchkoli dotaz  kontaktujte Ing. 
Marii Hajdukovou na tel. ísle 271 019 571 nebo e-mailu: hajdukova@ipvz.cz.“ 
 
 

 
 

Obr. 30 Pokyny k odeslání žádosti 
 

D ležité: Je nutné nejen vyplnit on line formulá , ale také dodržet pokyny
po odeslání tohoto formulá e (obr. 30), jinak není podání žádosti
kompletní.
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Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na reziden ní místo podle § 21a odst. 4 písm. a)

RM 2022

(dále jen „Podmínky“)

Tyto podmínky jsou nedílnou sou ástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

1. Dotace je poskytována pouze po dobu vzd lávání rezidenta v základním kmeni, pro který byla
dotace p iznána. Po ukon ení vzd lávání rezidenta v daném základním kmeni je poskytování
dotace zastaveno.

2. Celková doba vzd lávání rezidenta v základním kmeni nesmí p esáhnout 30 m síc p i rozsahu
stanovené týdenní pracovní doby.
V p ípad , že doba studia p esáhne 30 m síc , bude poskytování dotace zastaveno.

3. Dotace je poskytována pouze po dobu platnosti pracovního pom ru rezidenta
u akreditovaného za ízení, kterému je dotace poskytována.
V p ípad skon ení pracovního pom ru rezidenta u daného akreditovaného za ízení je
poskytování dotace zastaveno.

4. V p ípad p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta v základním kmeni u akreditovaného
za ízení je poskytování dotace p erušeno.
V p ípad , že celková doba p erušení specializa ního vzd lávání v základním kmeni p esáhne
dobu 5 let, je poskytování dotace zastaveno.

5. P íjemce je povinen oznámit zm ny údaj uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace do 15
dn ode dne, kdy zm na nastala (den zápisu, nabytí právní moci rozhodnutí, apod.). V p ípad
porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 % vyplacené
dotace.

6. Žádost o zm nu, kterou p íjemce oznamuje zm nu erpání finan ních prost edk v b žícím
roce, musí být poskytovateli dotace/administrátorovi zaslána nejpozd ji do 15. listopadu
daného roku.
V p ípad , že je žádost o zm nu doru ena poskytovateli dotace/administrátorovi pozd ji,
nemusí být žádost ze strany poskytovatele dotace akceptována a p íslušnými orgány bude
stanoven odvod ve výši 0 % vyplacené dotace.

7. P íjemce dotace musí po celou dobu specializa ního vzd lávání rezidenta v základním kmeni
spl ovat povinnosti stanovené § 18 a § 21d zákona . 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních
léka e, zubního léka e a farmaceuta (dále jen „zákon“).
V p ípad , že p íjemce dotace nespl uje povinnosti stanovené § 18 a 21 d zákona, bude
p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši prost edk proplacených p íjemci za období, kdy
ustanovení zákona nespl oval.

8. P íjemce dotace je povinen doložitelným zp sobem vést evidenci pracovní doby rezidenta
a být schopen doložit provedenou práci rezidenta i školitele.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány vym en odvod ve výši finan ních
prost edk dotace, které byly využity na mzdu rezidenta, resp. mzdu nebo p íjem školitele
za období, ke kterému neexistuje pr kazná evidence pracovní doby rezidenta, resp. školitele.

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 14/2021130



9. P íjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání
ve ejných zakázek, pokud použije finan ní prost edky poskytnuté z dotace k úhrad zakázky,
která je ve ejnou zakázkou.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány vym en odvod ve výši hodnoty
ve ejné zakázky.

10. V p ípad , že p íjemce dotace nem že zajistit všechny ásti specializa ního vzd lávání
v základním kmeni na vlastním pracovišti, je povinen p edložit kopii smlouvy o spolupráci
s jiným akreditovaným za ízením, pop ípad kopii rámcové smlouvy.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 %
vyplacené dotace.

11. P íjemce dotace je povinen dodržet limity pro výši mzdových náklad rezidenta a mzdových
náklad školitele uvedené v kapitole 4. (Finan ní podmínky) Metodiky pro žadatele o dotaci
ze státního rozpo tu na reziden ní místo (dále jen „Metodika“).
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši, o kterou
se prost edky dotace využité na mzdové náklady rezidenta, resp. školitele, odlišují od limit
stanovených Metodikou.

12. P íjemce dotace je povinen p edkládat poskytovateli dotace/administrátorovi Pr b žnou
zprávu o pln ní programu, a to za každé jednotlivé Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pr b žné
zprávy je p íjemce dotace povinen p edložit za každý rok trvání projektu, nejpozd ji
do 31. ledna roku následujícího.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 1 %
vyplacené dotace v p íslušném roce.

13. P íjemce je povinen p edložit poskytovateli dotace/administrátorovi Záv re nou zprávu
o pln ní programu nejpozd ji do 31. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byl celý
projekt ukon en.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 1 %
poskytnuté dotace.

14. V p ípad , že celková výše obdržené dotace na projekt p ekro í dvojnásobek nejvyšší výše
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializa ní vzd lávání u základního oboru, kde je
stanovena nejvyšší výše dotace, je p íjemce dotace povinen p edložit poskytovateli
dotace/administrátorovi Kontrolní zprávu podle kapitoly 10 Metodiky.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 1 %
poskytnuté dotace.

15. P íjemce dotace je povinen zaslat na vyžádání poskytovateli dotace/administrátorovi kopii
pr kazu odbornosti, resp. indexu (pokud ho rezident má), a to do termínu stanoveném
poskytovatelem dotace/administrátorem ve výzv k zaslání.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 %
poskytnuté dotace.
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P íloha . 4

16. P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ování pln ní povinností a t chto Podmínek
poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit ov ování souladu údaj
uvád ných v Žádosti o poskytnutí dotace na reziden ní místo, v Pr b žných zprávách,
Záv re né zpráv , p ípad Kontrolní zpráv se skute ným stavem v míst vzd lávání
pov eným zam stnanc m Ministerstva zdravotnictví, p íslušného finan ního ú adu a dalších
oprávn ných orgán státní správy, p ípadn dalších orgán oprávn ných k výkonu kontroly.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 10 %
poskytnuté dotace.

17. P íjemce dotace je povinen provést za každý rok, kdy byla poskytnuta dotace, finan ní
vypo ádání dotace v souladu s vyhláškou . 367/2015 Sb., o zásadách a lh tách finan ního
vypo ádání vztah se státním rozpo tem, státními finan ními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finan ním vypo ádání), tzn. je povinen odeslat poskytovateli dotace p íslušný
formulá finan ního vypo ádání, který je p ílohou výše uvedené vyhlášky nejpozd ji
do 15. února následujícího roku. Je li p íjemcem dotace subjekt, jehož z izovatelem je obec
nebo kraj, provede p íjemce dotace finan ní vypo ádání v termínu do 5. února.
V p ípad nespln ní této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 %
poskytnuté dotace.

18. P íjemce dotace je povinen nespot ebované finan ní prost edky za daný rok odeslat na ú et
poskytovatele dotace uvedený v Metodice v kapitole 9 (Vypo ádání vztah se státním
rozpo tem) nejpozd ji do 15. února následujícího roku ( ástka nespot ebovaných prost edk
musí být odepsána z ú tu p íjemce dotace nejpozd ji v tento den). Je li p íjemcem dotace
subjekt, jehož z izovatelem je obec nebo kraj, odešle p íjemce dotace nespot ebované
prost edky na ú et z izovatele v termínu do 5. února.
V p ípad nespln ní této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši
nespot ebovaných finan ních prost edk dotace, které byly p edm tem finan ního
vypo ádání.
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1. Úvod 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), v souladu se zákonem . 218/2000 Sb., 
o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve  zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „Rozpo tová pravidla“) a na základ  ustanovení § 21a 
odst. 4 písm. b) zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
zp sobilosti a specializované zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, 
zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon 
. 95/2004 Sb.“), vydává Metodiku dota ního ízení na reziden ní místa pro léka ské 

obory pro rok 2022 - Program . 2 (dále jen „Metodika“), kterou up es uje podmínky 
pro získání dotace na reziden ní místo a dále ur uje postup p i poskytování dotací 
a vypo ádání finan ních prost edk  se státním rozpo tem prost ednictvím úst edního 
orgánu státní správy - MZ. 
Na poskytování dotací ze státního rozpo tu se nevztahuje usnesení vlády eské republiky 
. 591/2020 ze dne 1. ervna 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpo tu eské republiky nestátním neziskovým organizacím úst edními orgány státní 
správy. 
MZ si vyhrazuje právo zm nit podmínky stanovené v této Metodice. P ípadné zm ny 
v podmínkách tohoto dota ního programu budou uve ejn ny na internetových stránkách 
MZ.  
Dle ustanovení § 14 až § 14q Rozpo tových pravidel upravujících poskytování dotací 
a návratných finan ních výpomocí ze státního rozpo tu a ízení o jejich odn tí 
a dle ustanovení § 21a odst. 1 zákona . 95/2004 Sb. není na poskytnutí dotace 
z dota ního programu právní nárok. 
MZ upozor uje žadatele o reziden ní místo na nutnost a povinnost dodržení 
stanovených termín  v celé délce realizace dota ního programu, zejména termín 
podání Žádosti, vyhlášení výb rového ízení na reziden ní místo, oznámení 
vybraného rezidenta a zaslání pot ebné dokumentace.  
 

2. Cíle a zam ení dota ního programu „Reziden ní místa léka i 
2022 - Program . 2“ 

2.1 Zam ení projektu 
Projekt je zam en na podporu specializa ního vzd lávání léka ských zdravotnických 
pracovník  ve vybraných specializa ních oborech uvedených v zákon  . 95/2004 Sb. 

2.2 Vysv tlení termín  
Projekt – definuje požadovanou finan ní podporu vzd lávacího procesu sm ujícího 
k získání specializované zp sobilosti, a to na základ  úsp šn  vykonané atesta ní 
zkoušky, formou víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpo tu na úhradu náklad  
spojených se specializa ním vzd láváním rezidenta, nebo více rezident  v jednom oboru, 
schválené v p íslušném kalendá ním roce. Ke každému projektu se vydává samostatné 
rozhodnutí. 
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Ukon ení projektu – nastává spln ním všech požadavk  stanovených vzd lávacím 
programem p íslušného oboru, a to do jednoho roku od spln ní všech požadavk  
stanovených p íslušným vzd lávacím programem pro p istoupení k atesta ní zkoušce 
nebo úsp šným absolvováním atesta ní zkoušky. V p ípad  v tšího po tu rezident  
v jednom projektu je ukon en projekt spln ním všech požadavk  stanovených 
vzd lávacím programem p íslušného oboru nebo úsp šným absolvováním atesta ní 
zkoušky posledního rezidenta. Dalším d vodem ukon ení projektu m že být 
nap . ukon ení pracovního pom ru, odstoupení rezidenta ze specializa ního vzd lávání, 
úmrtí rezidenta, úmrtí školitele (u OSV ), zánik akreditovaného za ízení apod. 
 
Akreditované za ízení – za ízení, kterému byla ud lena akreditace podle ustanovení § 17 
zákona . 95/2004 Sb.  
 
Školitel – pro ú ely dota ního programu je školitelem osoba definována § 20 odst. 3 
zákona . 95/2004 Sb., nikoliv dle § 38a odst. 2 písm. c) 
 

2.3 Globální cíle dota ního programu jsou: 
a) finan ní podpora absolvent  léka ských fakult pro následné postgraduální studium 

(specializa ní vzd lávání) po dobu celého specializa ního vzd lávání u vybraných 
léka ských obor , ve kterých je nedostatek specialist , a to celorepublikov  nebo jen 
v n kterých regionech, 

b) finan ní podpora léka ských zdravotnických pracovník , kte í již ást specializa ní 
p ípravy ve vybraném léka ském oboru absolvovali a dosud nezískali 
specializovanou zp sobilost v žádném oboru. 
 

3. Žadatelé o dotaci 
Žadatelem o dotaci se m že stát za ízení akreditované podle ustanovení § 13, odst. 1 
písm. a), b) a d) zákona . 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území eské 
republiky. Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat 
údaj m uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o ud lení oprávn ní 
k poskytování zdravotních služeb.  
 

4. Finan ní podmínky  
Dotace ze státního rozpo tu p id lená MZ na realizaci projekt  je výhradn  ú elov  
vázána a lze ji použít jen na úhradu náklad , které jsou v souladu s dota ním programem 
a dále se schválenou Žádostí.  
 
ZÁVAZEK ŽADATELE: 
Dotace se poskytuje na áste nou úhradu náklad  souvisejících se specializa ním 
vzd láváním zdravotnických pracovník . Získáním dotace se žadatel zavazuje ást 
náklad  spojených se specializa ním vzd láváním rezidenta uhradit z vlastních 
zdroj . 
 
Specializa ní vzd lávání formou reziden ního místa a s tím související erpání 
dotace je nutné zahájit ješt  v roce, kdy bylo o dotaci požádáno. 
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Ú elové finan ní prost edky se mohou použít pouze na spolufinancování: 
 

 Mzdových  náklad   na  rezidenta  (hrubá   mzda, resp.  plat,  dále  jen „hrubá mzda“ 
a odvody na zdravotní a sociální pojišt ní za zam stnavatele) v minimální výši 55 % 
z celkové výše dotace, 

 mzdových náklad  na školitele (zam stnance akreditovaného za ízení) - hrubá 
mzda a odvody na zdravotní a sociální pojišt ní zam stnavatele v maximální výši 
20 % z celkové výše dotace, 

 p íjmu školitele - ur eno pro akreditovaná za ízení, která jsou fyzickou osobou 
(OSV ), v maximální výši 20 % z celkové výše dotace,  

 úhrad povinných kurz  a stáží stanovených platnými vzd lávacími 
programy pro jednotlivé obory, 

 materiálových náklad . 
 
MZ poskytuje dotaci na celou dobu specializa ního vzd lávání i na zbývající ást 
specializa ního vzd lávání rezidenta.  
Je-li pracovní smlouva mezi akreditovaným za ízením poskytujícím zdravotní služby, které 
žádá o poskytnutí dotace na reziden ní místo, a ú astníkem specializa ního vzd lávání 
uzav ena v rozsahu kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba, MZ poskytne dotaci 
na reziden ní místo v pom rn  snížené výši na dobu pom rn  delší. Specializa ní 
vzd lávání nesmí probíhat v rozsahu nižším, než je polovina stanovené týdenní 
pracovní doby. 
 
Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatel m stanovuje MZ v písemném 
Rozhodnutí. Vzor podmínek je p ílohou . 4 Metodiky 

5. Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) 

5.1 Zp sob a podmínky podání Žádosti  
Akreditované za ízení žádá o dotaci na reziden ní místo podle ustanovení § 21aa zákona 
. 95/2004 Sb.  

 
Žádosti o dotaci se podávají elektronicky, prost ednictvím Jednotného dota ního 
portálu RISPF na internetové adrese: 
 

http://isprofin.mfcr.cz/rispf 
 
Manuál k vypln ní online Žádosti je p ílohou . 3 Metodiky.    
 
Žádost m že být podána po zve ejn ní Metodiky pro žadatele a výzvy k podání žádosti 
o dotaci v etn  všech p íloh na internetových stránkách MZ, nejd íve však po zp ístupn ní 
portálu RISPF pro podávání žádostí a nejpozd ji do 15. 3. 2022. Po uvedeném datu 
nebude možné Žádost odeslat, k 15. 3. 2022 ve 24:00 hod. bude portál RISPF 
pro p íjem dalších žádostí zablokován.  
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Podáním se rozumí elektronické odeslání žádosti v systému RISPF, za p edpokladu, 
že listinná podoba žádosti byla doru ena administrátorovi programu (IPVZ) 
do 5 pracovních dn .  
Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpo tu na reziden ní místo je jak 
pro poskytovatele dotace (tj. MZ), tak pro p íjemce dotace, závazná. MZ upozor uje 
žadatele, že podáním Žádosti vyslovuje s touto závazností souhlas. 
Žádá-li akreditované za ízení o dotaci na reziden ní místo ve více oborech, je nutné podat 
Žádost pro každý obor zvláš .  
 

5.2 Formální náležitosti Žádosti a p ílohy k Žádosti   
Žádosti se podávají elektronicky prost ednictvím jednotného dota ního portálu RISPF. 
V Žádosti je nutné vyplnit všechny položky, a to v eském jazyce.  
Po uplynutí termínu pro podání žádosti, tj.15. 3. 2022, není možné m nit obor, pro který 
bylo reziden ní místo požadováno. V p ípad , že akreditované za ízení žádá 
o reziden ní místa v jednom oboru pro více organiza ních složek (nap . odšt pných 
závod , st edisek apod.), podává vždy jednu Žádost, v níž budou obsaženy všechny 
požadavky na poskytnutí dotace na reziden ní místa pro jeden požadovaný obor 
specializa ního vzd lávání. Tedy akreditované za ízení podává jednu souhrnnou Žádost 
pro jeden obor specializa ního vzd lávání pro všechna svá místa poskytování zdravotních 
služeb.  
Každé akreditované za ízení však m že podat Žádosti pro více obor  specializa ního 
vzd lávání. 
V p ípad , kdy akreditované za ízení žádá o dotaci na reziden ní místo pro n kterou 
ze svých organiza ních složek, musí v Žádosti uvést její název a adresu místa 
poskytování zdravotních služeb. 
 
Povinné p ílohy k Žádosti: 

o kopie Rozhodnutí o ud lení akreditace na p íslušný základní kmen, 
o kopie Rozhodnutí o ud lení akreditace na p íslušný specializovaný výcvik. 

V p ípad , že žadatel dosud nezískal Rozhodnutí o ud lení akreditace 
na p íslušný specializovaný výcvik, p iloží místo kopie tohoto Rozhodnutí  kopii 
Žádosti o ud lení akreditace na p íslušný specializovaný výcvik, ze které je 
patrné, že byla podána na MZ. Kopii Rozhodnutí o ud lení akreditace doloží 
v tomto p ípad  následn , nejpozd ji do 29. 4. 2022. Pokud do tohoto data 
nebude kopie Rozhodnutí p edložena, bude Žádost vylou ena z dalšího procesu 
hodnocení. 

o kopie smlouvy s akreditovaným za ízením, pokud je n která ást vzd lávání 
zajiš ována smluvním za ízením, 

o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o ud lení oprávn ní k poskytování 
zdravotních služeb, 

o formulá  životopis školitele (je akceptováno rovn ž volnou formou), 
o kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivit ) – výpis z ve ejného rejst íku 

ne starší 3 m síce u právnických osob; z izovací listina u p ísp vkových 
organizací,  

o formulá  informace o vlastnické struktu e, jde-li o právnickou osobu, 
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o právnická osoba doloží jména p íjmení všech osob oprávn ných jednat jménem 
právnické osoby s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo na základ  
ud lené plné moci nebo jiných pov ení plynoucích z organiza ních d vod  
a dalších interních p edpis  žadatele, 

o právnická osoba doloží údaje o skute ném majiteli právnické osoby podle zákona 
upravujícího evidenci skute ných majitel  ve form  úplného výpisu platných údaj  
a údaj , které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji. 

 
V p ípad , že žadatel v dob  podání Žádosti o dotaci nezískal Rozhodnutí o ud lení 
akreditace na p íslušný specializovaný výcvik, Rozhodnutí doru í následn , 
nejpozd ji do 29. 4. 2022, písemn  na adresu administrátora. Doru ení je možné 
provést datovou schránkou (ID datové schránky IPVZ: cf2uiwg) nebo licencovaným 
p epravcem listovních zásilek. 
 
Hodnocení Žádosti je rozd lené na dv  ásti, a to posouzení formálních náležitostí a dále 
odborné hodnocení projekt . Formální hodnocení žádostí provádí Komise pro p ijímání 
Žádostí jmenovaná MZ. Odborné hodnocení provádí p íslušná akredita ní komise MZ. 
Podrobné informace k hodnocení Žádostí jsou uvedeny v kapitole 6 Metodiky. 
 

5.3 Administrátor 
Administraci provádí Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví, odd lení 
reziden ních míst na adrese: Ruská 85, 100 05 Praha 10. 

6. Hodnocení a vyhodnocení Žádosti 
MZ jmenuje Komisi pro p ijímání žádostí, která provede kontrolu formálních náležitostí 
Žádostí a vypracuje protokol obsahující identifika ní údaje o každém žadateli, asové 
údaje o doru ení, údaje o úplnosti náležitostí stanovených v této Metodice a v p ípad  
nevyhovujících Žádostí také d vod vyzvání k dopln ní, p ípadn  vylou ení žádostí 
z dalšího posuzování.  
V p ípad , že Žádost nebude spl ovat n kterou z náležitostí, bude žadatel vyzván 
(výhradn  prost ednictvím elektronické adresy uvedené v Žádosti) k doložení chyb jících 
náležitostí, k emuž mu bude stanovena lh ta 5 pracovních dn . 
 

6.1 Zve ejn ní výsledk  hodnocení formálních náležitostí 
MZ zve ejní nejpozd ji do 8. 4. 2022 na svých internetových stránkách seznam Žádostí, 
které byly vylou eny pro formální nedostatky s uvedením d vodu, který vedl k vylou ení 
Žádosti z dalšího procesu hodnocení. 
 

6.2 Podání a vypo ádání námitek 
Uchaze  má právo do 5 pracovních dn  po zve ejn ní seznamu vylou ených Žádostí 
na internetových stránkách doru it námitky proti vylou ení Žádosti, a to písemn  (datovou 
schránkou nebo prost ednictvím licencovaného p epravce listovních zásilek) na adresu 
MZ. Namítat lze pouze v p ípad , že chyb jící skute nosti byly v Žádosti doloženy nebo 
byly dopln ny na základ  výzvy. Nelze dopl ovat i uvád t nová tvrzení i skute nosti 
neuvedené v p vodní Žádosti. MZ p ezkoumá námitky uchaze  a na základ  toho vydá 
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kone né rozhodnutí. Uchaze , který podal námitku, bude vyrozum n a v p ípad  zm ny 
p vodního rozhodnutí bude Žádost postoupena odbornému hodnocení. Zm na stanoviska 
bude provedena i na internetových stránkách MZ. 

6.3 Odborné hodnocení Žádostí 
Odborné hodnocení žádostí provádí p íslušná akredita ní komise MZ. 
 
Hodnotící kritéria žádostí jsou následující: 
 

 Regionální kritéria – pot eba odborník  daného oboru specializa ního vzd lávání 
v p íslušném regionu eské republiky a pot ebnosti podpory udržení a rozvoje 
oboru v tomto regionu (max. 30 bod ) 

 
 Kvalita zajišt ní pr b hu celého vzd lávacího programu (max. 30 bod ) 

 
 Zkušenosti se školící inností školitele (max. 10 bod ) 

 
 Délka praxe školitele v p íslušném oboru (max. 10 bod ) 

 
 Volitelné kritérium Akredita ní komise (max. 20 bod )  

 
Volitelným kritériem akredita ní komise se má na mysli kritérium, které si zvolí sama 
akredita ní komise pro lepší a efektivn jší stanovení po tu reziden ních míst a po adí 
jednotlivých Žádostí. Volitelné kritérium bude akredita ní komisí jasn  specifikováno 
a uvedeno v zápise z jednání akredita ní komise (nap . každému žadateli m že být 
p id leno pouze jedno místo, preference velkých i naopak malých akreditovaných 
za ízení, spln ní ur ité podmínky apod.). V p ípad , že akredita ní komise toto volitelné 
kritérium nevyužije, bodová hodnota regionálního kritéria se zvyšuje na max. 50 bod .  
Akredita ní komise p edloží MZ návrh hodnocení v etn  návrhu po adí Žádostí, a to 
nejpozd ji do 31. 5. 2022. MZ na jejich základ  rozhodne o p id lení reziden ních míst.   
Seznam akreditovaných za ízení poskytujících zdravotní služby, kterým bylo p id leno 
reziden ní místo, bude uve ejn n do 30. 6. 2022 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: V da 
a léka ská povolání - Reziden ní místa pro léka ská povolání – RM 2022. 
 

7. Zp sob poskytování a podmínky erpání dotace a povinnosti 
akreditovaných za ízení s reziden ním místem  

7.1 Podmínky erpání dotace 
Finan ní prost edky budou MZ uvol ovány minimáln  2x ro n  pro daný kalendá ní rok. 
Pro rok 2022 bude ástka poskytnuta jednorázov , a to po vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Finan ní prost edky budou p evedeny na íslo ú tu akreditovaného 
za ízení s reziden ním místem, které bude uvedeno v Žádosti. V p ípad , že z izovatelem 
akreditovaného za ízení s reziden ním místem je kraj nebo obec, uvede žadatel 
(akreditované za ízení s reziden ním místem) v Žádosti íslo ú tu z izovatele a prost edky 
budou t mto akreditovaným za ízením poskytnuty prost ednictvím z izovatele. 
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7.2 P erušení poskytování dotace 
MZ p eruší uvol ování dotace po dobu p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta. 
Celková doba p erušení nesmí p esáhnout 5 let. V p ípad  zahájení a ukon ení 
p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta u akreditovaného za ízení s reziden ním 
místem p íjemce dotace o této skute nosti uv domí MZ, prost ednictvím administrátora, 
a to nejpozd ji do 10 pracovních dn  ode dne, kdy tato skute nost nastala, pomocí 
formulá e Žádosti o zm nu, který je uve ejn n na internetových stránkách MZ v sekci 
Reziden ní místa pro léka ská povolání. 
 

7.3 Zastavení poskytování dotace 
MZ zastaví poskytování dotace na reziden ní místo pokud: 

a) je ukon eno specializa ní vzd lávání rezidenta v oboru, pro který je dotace 
na reziden ní místo poskytována, 

b) je skon en pracovní pom r rezidenta u akreditovaného za ízení, kterému je 
poskytována dotace,  

c) akreditované za ízení poruší povinnosti podle ustanovení § 18 a § 21d zákona 
. 95/2004 Sb., nebo 

d) p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta p esáhne 5 let. 
 

V p ípad  p ed asného ukon ení specializa ního vzd lávání rezidenta p ed 
vykonáním atesta ní zkoušky nebo v p ípad  ukon ení pracovního pom ru 
rezidenta u akreditovaného za ízení s reziden ním místem p íjemce dotace o této 
skute nosti uv domí MZ, a to prost ednictvím administrátora, nejpozd ji do 15 
pracovních dn  ode dne, kdy uvedená skute nost nastala, pomocí formulá e 
Žádosti o zm nu, který je uve ejn n na internetových stránkách MZ v sekci 
Reziden ní místa. MZ na základ  toho zastaví poskytování dotace. 
Akreditované za ízení je dále povinno dodržovat podmínky stanovené v ustanovení § 18 
a § 21d zákona . 95/2004 Sb. 
 

7.4 Zm ny Žádosti o poskytnutí dotace 

7.4.1  Zm ny p ed vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace 
P íjemce dotace oznámí zm ny, ke kterým dojde v období od podání žádosti do vydání 
rozhodnutí (cca do 30. 9. 2022) a které nemají vliv na p id lení dotace (nap . zm na 
bankovního spojení, zm na sídla, zm na statutárního orgánu, zm na školitele atd.). 

7.4.2  Zm ny po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
P íjemce dotace je povinen hlásit ministerstvu zm ny údaj  uvedených v žádosti o dotaci 
na reziden ní místo ovliv ující erpání dotace (zm ny v odsouhlasených vzd lávacích 
a finan ních plánech rezident , skon ení pracovního pom ru rezidenta, ukon ení 
specializa ního vzd lávání rezidenta a další zm ny, nap . zm na jména nebo adresy 
rezidenta, zm na ísla bankovního spojení, zm na lena statutárního orgánu), a to do 15 
kalendá ních dn  ode dne, kdy uvedené skute nosti nastaly. 
Žádost o zm nu se podává na formulá i, který je zve ejn n na internetových stránkách 
MZ, a to prost ednictvím administrátora. P ílohou Žádosti musí být i opravené finan ní 
a vzd lávací plány v p ípad  jejich zm ny a další doklady prokazující oprávn nost 
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požadované zm ny. Zm na, která vyžaduje souhlas MZ (zm na vzd lávacího plánu, 
zm na finan ního plánu, zm na školitele) bude MZ posouzena a v p ípad , že zm na 
bude odsouhlasena, vydá se zm nové Rozhodnutí. Jestliže zm na nebude vyžadovat 
vydání zm nového Rozhodnutí, bude p íjemci dotace zasláno oznámení, zda zm na byla 
odsouhlasena. O akceptaci zm n, které nevyžadují odsouhlasení MZ (zm na jména nebo 
adresy rezidenta, zm na ísla bankovního spojení, zm na lena statutárního orgánu 
apod.) bude p íjemci dotace zasláno oznámení a v p ípad , že zm na bude mít vliv 
a údaje uvedení v Rozhodnutí, bude vydáno zm nové Rozhodnutí. 
Pokud má zm na vliv na erpání finan ních prost edk  (stanovených v Rozhodnutí) 
v pr b hu kalendá ního roku, je p íjemce dotace povinen o zm nu písemn  požádat 
prost ednictvím administrátora, a to nejpozd ji do 15 kalendá ních dn  ode dne, kdy 
zm na nastala. V posledním tvrtletí rozpo tového, tj. kalendá ního roku je nutné žádost 
o zm nu zaslat nejpozd ji do 15. listopadu, v p ípad  organiza ní složky státu 
nejpozd ji do 15. íjna. Žádost o zm nu bude MZ posouzena a v p ípad , že zm na 
bude schválena, bude vydáno zm nové Rozhodnutí.  
Sou ástí oznámení o zm n  bude požadavek na vydání zm nového Rozhodnutí 
pro p ípady, kdy poskytovatel vyhodnotí zm ny jako zm ny mající vliv na Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 
 
Žádosti o zm nu se podávají datovou schránkou nebo v listinné podob  prost ednictvím 
licencovaného p epravce listovních zásilek na adresu administrátora dota ního programu: 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 02  Praha 10 
ID datové schránky: cf2uiwg 

7.5 Zm na akreditovaného za ízení poskytujícího zdravotní služby 
Pokud rezident, na kterého akreditované za ízení poskytující zdravotní služby erpá dotaci 
na reziden ní místo podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona . 95/2004 Sb. ukon í 
pracovní pom r u tohoto akreditovaného za ízení poskytujícího zdravotní služby dohodou 
nebo výpov dí, MZ ve spolupráci s akredita ní komisí pro p íslušný obor specializa ního 
vzd lávání rozhodne v souladu s ustanovením § 21ac odst. 3 zákona . 95/2004 Sb. 
o p id lení nového reziden ního místa podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona 
. 95/2004 Sb. pro tohoto rezidenta u jiného akreditovaného za ízení, který podal Žádost 

o poskytnutí dotace, dle kapitoly 5 s tím, že v tomto p ípad  neplatí rozhodné 
datum 15. 3. 2022 a rovn ž neplatí, že tyto žádosti jsou podávány p es RISPF. Tyto 
žádosti o poskytnutí dotace se podávají v listinné podob  prost ednictvím formulá , které 
poskytne administrátor. 

7.6 Další podmínky poskytování dotace 
Poskytnutá dotace bude MZ uvol ována podle Rozhodnutí a v souladu s regulací výdaj  
státního rozpo tu na rok 2022 stanovenou Ministerstvem financí R. V p ípad , že vláda 

R rozhodne o vázání rozpo tových prost edk  v souladu s Rozpo tovými pravidly, m že 
MZ prost ednictvím Rozhodnutí stanovenou ástku dotace snížit. 
P íjemce dotace je povinen neprodlen  oznámit poskytovateli veškeré zm ny údaj , které 
jsou v rozporu s údaji uvedenými v Žádosti a Rozhodnutí. P íjemce dotace je povinen 
vypo ádat p ednostn , p ed p ípadným zánikem organizace, vztahy se státním rozpo tem. 
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P íjemce dotace je povinen vrátit nevy erpané prost edky spolu s vypo ádáním dotace 
nejpozd ji do 30 dn  od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukon ení, pokud 
se projekt neuskute ní nebo je p ed asn  ukon en. V takovém p ípad  je p íjemce dotace 
povinen finan ní prost edky vrátit na výdajový ú et MZ, ze kterého mu byla dotace 
poskytnuta. Jestliže p íjemce dotace není schopen projekt v bec zrealizovat, a z tohoto 
d vodu erpat finan ní dotaci, je povinen oznámit tuto skute nost písemnou formou 
na MZ nejpozd ji do 15 kalendá ních dn  od doru ení Rozhodnutí. 
Vyplacené mzdové prost edky (pop . p íjem školitele, pokud je akreditovaným za ízením 
fyzická osoba/OSV ) musí být podloženy prvotními doklady umož ujícími kontrolu 
skute n  provedené práce. P íjemce dotace je povinen prokazateln  a doložitelným 
zp sobem vést evidenci pracovní doby rezidenta. 
V p ípad , že u akreditovaného za ízení zdravotních služeb s reziden ním místem 
nevznikne pracovní pom r s rezidentem, nelze tyto prost edky erpat.  
P íjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci rozpo tu) kontrolu ve vztahu 
k p id leným finan ním prost edk m. Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu 
se zákonem . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a zákonem . 255/2012 Sb. o kontrole. Nedodržení 
(porušení) daných podmínek pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití 
t chto finan ních prost edk  je klasifikováno jako neoprávn né použití prost edk  státního 
rozpo tu, resp. prost edk  poskytnutých ze státního rozpo tu (ustanovení § 3 písm. e) 
Rozpo tových pravidel). 
P íjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., 
o zadávání ve ejných zakázek, pokud použije prost edky státního rozpo tu k úhrad  
zakázky, která je ve ejnou zakázkou. 
MZ upozor uje na situaci, p i které dojde k zániku akreditovaného za ízení v d sledku 
zm ny právní formy žadatele – akreditovaného za ízení v pr b hu specializa ního 
vzd lávání (nap . žadatel – podnikající fyzická osoba (OSV ) má v úmyslu 
se transformovat na právnickou osobu, nap . s.r.o.). V t chto p ípadech je nutné upozornit 
na skute nost, že v p ípad , že bude v souvislosti s výše uvedeným ukon en pracovní 
pom r rezidenta, dojde k zastavení poskytování dotace, pon vadž dotace se poskytuje 
subjektu, který o dotaci požádal. Zm na subjektu v pr b hu erpání dotace tak není 
možná, nebo  se po právní stránce nejedná o právního nástupce, nýbrž nový subjekt.  
V p ípad  zm ny subjektu – p íjemce dotace, MZ, zastaví erpání dotace subjektu, který 
o dotaci zažádal. Ur itá výjimka by mohla existovat v p ípad  § 14a odst. 1) Rozpo tových 
pravidel, kdy p íjemce dotace, který má právní formu obchodní spole nosti nebo družstva, 
se chce zú astnit fúze, rozd lení nebo p evodu jm ní na spole níka jako zanikající 
obchodní spole nost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce 
p ešly práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“). V tomto 
p ípad  je žadatel povinen nejpozd ji 60 dn  p ede dnem zve ejn ní projektu fúze, 
rozd lení nebo p evodu jm ní na spole níka požádat o souhlas s p echodem práv 
a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace toho, kdo mu dotaci poskytl (v tomto p ípad  
MZ). Upozor ujeme, že v takových p ípadech jsou poskytnuté prost edky zp sobilé pouze 
za situace, že subjekt, na který se dotace p evádí, je v dob , kdy na jejím pracovišti 
probíhá specializa ní vzd lávání, akreditovaným za ízením podle § 14 zákona 
. 95/2004 Sb. 
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8. Podrobné podmínky dota ního programu po výb ru rezidenta 

8.1 Výb rové ízení na reziden ní místo 
Akreditované za ízení poskytující zdravotní služby má povinnost do 14 dn  ode dne 
zve ejn ní rozhodnutí o p id lení reziden ního místa vyhlásit výb rové ízení na obsazení 
schválených reziden ních míst a nejpozd ji do 3 dn  od vyhlášení výb rového ízení 
oznámit vyhlášení výb rového ízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá 
z ustanovení § 21b odst. 1 zákona . 95/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky 
. 186/2009 Sb., o stanovení postupu p i vyhlášení výb rového ízení na reziden ní místo, 

pr b hu výb rového ízení na reziden ní místo a základních kritériích výb ru rezidenta 
(dále jen vyhláška . 186/2009 Sb.). Toto oznámení provede na p edepsaném formulá i 
“Vyhlášení výb rového ízení“, který je zve ejn n na internetových stránkách MZ. Tento 
formulá  akreditované za ízení zašle pouze elektronicky na e-mailovou adresu: 
rezidencnimista@mzcr.cz.  
Vyhlašovatel vyhlásí výb rové ízení na základ  vyhlášky . 186/2009 Sb. Po výb ru 
rezidenta pro n j zpracuje vzd lávací plán podle platného vzd lávacího programu 
a finan ní plány specializa ního vzd lávání (viz P íloha . 2 této Metodiky). Tyto plány 
musí žadatel p edložit nejpozd ji do 30 dn  od výb ru rezidenta.  asový 
harmonogram s termíny týkajícími se výb rových ízení je uveden v kapitole 12 Metodiky. 
Není-li v 1. kole výb rového ízení vybrán žádný ú astník specializa ního vzd lávání, 
akreditované pracovišt   výb rové ízení zopakuje a vyhlásí 2. kolo. V p ípad  vyhlášení 
2. kola výb rového ízení je kone ný termín pro p edložení vzd lávacího a finan ního 
plánu stanoven na 18. 11. 2022. V od vodn ných p ípadech m že MZ vyslovit 
souhlas s tím, že 2. kolo nebude vyhlášeno. 
Pokud akreditované za ízení, kterému bylo p id leno reziden ní místo pro rok 2022, dané 
reziden ní místo neobsadí, zašle písemné vyjád ení na Ministerstvo zdravotnictví 
(datovou schránkou nebo prost ednictvím licencovaného p epravce listovních zásilek), že 
od reziden ního místa odstupuje, a to do 10 kalendá ních dn  od ukon ení výb rového 
ízení. 

8.2 Vzd lávací plán rezidenta  
(p edkládá se až po výb ru rezidenta) 

V p ípad  výb ru rezidenta musí žadatel zpracovat a p edložit vzd lávací plán rezidenta 
odpovídající platnému vzd lávacímu programu pro p íslušný obor.  P i zpracování tabulky 
je nutné doplnit, v jakém akreditovaném za ízení poskytujícím zdravotní služby a v jakém 
termínu (je t eba uvést rok a konkrétní m síc) rezident splní jednotlivé povinné stáže 
a kurzy.  
Nezbytné je též uvést termín za azení do oboru, termín zahájení rezidentury 
a p edpokládaný termín ukon ení reziden ního místa. Dále je nutné pod tabulkou uvést, 
kolik m síc  má rezident v rámci specializa ního vzd lávání již absolvováno a kolik mu 
zbývá. 
Vzd lávací plán bude podepsán sou asn  rezidentem a jeho školitelem. 
Vzd lávací plán je možné m nit prost ednictvím žádosti o zm nu. Ve výjime ných 
p ípadech je možné vzd lávací plán aktualizovat, a to do 31. ledna (pokud aktualizace 
neovlivní erpání finan ních prost edk ). Tato aktualizace m že zohled ovat zm ny 
prob hlé v p edešlém roce nebo zm ny, které se týkají roku následujícího. Aktualizaci 
vzd lávacího plánu zašle akreditované za ízení elektronicky na e-mailovou adresu 
urbancova@ipvz.cz (obory VPL a Pediatrie) nebo prokleskova@ipvz.cz (ostatní obory). 
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Pokud si v p ípad  reziden ního místa pro obor pediatrie rezident zvolí absolvovat 
v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou dopl kovou praxi 
v oboru pediatrie v nejvyšším možném rozsahu po tu m síc  dle platného 
vzd lávacího programu na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních 
zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický léka  pro d ti a dorost,  
je sou ástí p ílohy vzd lávacího plánu estné prohlášení rezidenta o této 
skute nosti. 
 

8.3 Finan ní plány specializa ního vzd lávání  
(p edkládají se až po výb ru rezidenta) 

Dotace se poskytuje na áste nou úhradu náklad  spojených se specializa ním 
vzd láváním rezidenta, v etn  mzdových náklad  (hrubé mzdy rezident  
a školitel  i p íjem školitele u OSV  a odvody na zdravotní a sociální pojišt ní 
za zam stnavatele ve stanovené výši pro p íslušný rok), a to po celou dobu trvání 
p íslušného specializa ního vzd lávání, která odpovídá minimální délce specializa ního 
vzd lávání stanovené zákonem . 95/2004 Sb. nebo vzd lávacím programem. Výše 
odvod  je stanovena v celkové výši 33,8 %, pokud nebude právn  upraveno jinak. Dotaci 
na reziden ní místo nelze poskytnout zp tn  za kalendá ní m síce, které p edcházely 
podání Žádosti. Léka skému zdravotnickému pracovníku, který již ást vzd lávacího 
programu absolvoval, bude dotace poskytnuta pouze na zbývající po et m síc  
vzd lávacího programu (viz níže uvedený zp sob výpo tu).  Do finan ních plán  uvád jte 
pouze prost edky poskytované z dotace. 
 
Finan ní prost edky mohou být použity pouze na: 
 

 Mzdové náklady na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace 
(hrubá mzda rezidenta a odvody na zdravotní a sociální pojišt ní 
za zam stnavatele ve stanovené výši pro p íslušný rok). V p ípad  reziden ního 
místa v oboru pediatrie – ve verzi pediatrie II., kdy se rezident zavazuje 
absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou 
dopl kovou praxi na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních 
zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický léka  pro d ti 
a dorost v nejvyšším možném rozsahu po tu m síc  dle platného 
vzd lávacího programu, iní mzdové náklady na rezidenta minimáln  55 % 
z celkové výše dotace pro verzi pediatrie I. (40 000 K /m sí n ) + 5 000 K , 
tj. minimáln  27 000 K . 
 

 Mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zam stnancem akreditovaného 
za ízení poskytujícího zdravotní služby s reziden ním místem v maximální výši 
20 % z celkové výše dotace (hrubá mzda školitele a odvody na zdravotní 
a sociální pojišt ní za zam stnavatele ve stanovené výši pro p íslušný rok). 
V p ípad , že školitelem je OSV  žádající o reziden ní místo (akreditované 
za ízení je fyzickou osobou), lze prost edky v maximální výši 20 % z celkové 
dotace vykazovat jako osobní spot ebu OSV . 
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 Náklady na realizaci povinných ástí vzd lávacího programu, které žadatel sám 
nezajiš uje a které zajistí formou nákupu služeb od smluvních akreditovaných 
za ízení poskytující zdravotní služby. 
 

 Nejvýše p ípustné materiálové náklady, viz Tab. . 1: 

Tab. . 1 
 

Délka specializa ního vzd lávání 
 

0 až 2 
roky 

3 roky 4 roky 5 a více 
let Max. 

cena za 
kus / pár 

Název položky po et 
kus  

po et 
kus  

po et 
kus  

po et 
kus  

Léka ská košile 3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 K  
Léka ské kalhoty 3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 K  
Léka ský pláš  3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 K  
Léka ská obuv 1 pár 2 páry 3 páry 3 páry 1 500 K  
 
Finan ní plán specializa ního vzd lávání I. + II. (p edkládá se až po výb ru rezidenta)   

 
 Mzdové náklady na rezidenta - Žadatel o dotaci vyplní p edpokládanou odm nu 

(hrubou mzdu) rezidentovi.  
 Mzdové náklady na školitele (p íjem školitele u OSV ) - Žadatel o dotaci vyplní 

p edpokládanou odm nu (hrubou mzdu/p íjem) školiteli.  
 Materiálové náklady - Žadatel  o dotaci ur í erpání materiálových náklad  - viz 

tabulka . 1, ástka CELKEM se musí rovnat údaji ve finan ním plánu III. 
ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM „Materiálové náklady“. 

 Ostatní náklady – náklady na služby - Žadatel uvede p edpokládané ástky 
za nákupy dn  nebo m síc  povinných stáží a kurz  podle vzd lávacího programu 
p íslušného oboru. Údaje musí odpovídat povinným dn m nebo m síc m stáží 
i kurz  ve vzd lávacím plánu rezidenta. Finan ní hodnota CELKEM se musí 

rovnat údaji ve finan ním plánu III. ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM 
„Náklady na služby“. 

 
Finan ní plán specializa ního vzd lávání III. (p edkládá se 1x konkrétní po výb ru rezidenta) 
Žadatel uvede plán erpání jednotlivých náklad  v letech odpovídajících vzd lávacímu 
plánu rezidenta. V ásti mzdové náklady na rezidenta budou uvedeny p edpokládané 
mzdové náklady na rezidenta. Celková ástka v etn  odvod  musí odpovídat minimáln  
55 % procent m celkové výše dotace na reziden ní místo. P i podávání tohoto finan ního 
plánu po výb ru rezidenta musí ásti finan ního plánu odpovídat stanoveným hodnotám 
ve finan ních plánech I. a II. Celková ástka uvedená ve finan ním plánu III. musí 
odpovídat výši dotace na reziden ní místo p íslušného oboru specializa ního vzd lávání, 
která je vyhlášena MZ dle ustanovení § 21a odst. 1 zákona . 95/2004 Sb., viz P íloha . 1 
této Metodiky. V p ípad , že dotace bude poskytována pouze na ást vzd lávacího 
programu (rezident již ást vzd lávacího programu absolvoval nebo mu byl zapo ten), 
bude alikvotní výše dotace stanovena podle následujícího vzorce:   
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Stanovená výše dotace  
---------------------------------------------        X      Po et chyb jících m síc  * 
Po et m síc  vzd lávacího programu 
 
*P i výpo tu používejte pouze celé kalendá ní m síce, kdy byly spln ny podmínky pro poskytnutí 
dotace. Období kratší, než celý kalendá ní m síc nebude p i výpo tu výše dotace zohled ováno. 
 
V žádném p ípad  nelze o dny kurz  zvyšovat po et m síc , které chybí rezidentovi 
k ukon ení specializa ního vzd lávání a zahrnovat je do výpo tu. 

8.4 Školitel 
Minimální požadavky na školitele: 

 specializovaná zp sobilost v p íslušném oboru,  
 nejmén  3 roky odborné praxe od získání specializované zp sobilosti v p íslušném 

oboru, 
 v akreditovaném za ízení, které je fakultní nemocnicí, m že být školitelem pouze 

zdravotnický pracovník, u n hož sou et pracovní doby k fakultní nemocnici 
a k univerzit  odpovídá svým rozsahem alespo  stanovené týdenní pracovní dob , 
a který soustavn  vykonává zdravotnické povolání, 

 minimální úvazek v akreditovaném za ízení 0,5. 
 

9. Hodnocení a realizace projektu 

9.1 Pr b žná zpráva za rozpo tový rok u víceletých projekt  
P íjemce dotace je povinen MZ (prost ednictvím administrátora) p edkládat v ádných 
termínech na stanoveném formulá i Pr b žné zprávy o pln ní programu „Reziden ní 
místa léka i 2022 – Program . 2”, zahrnující p ehled absolvovaných ástí v daném 
roce, p ehled zbývajících ástí stanovených vzd lávacím programem a finan ní 
vyú tování (výkaz o erpání finan ních prost edk  s komentá em k erpání poskytnutých 
dota ních finan ních prost edk  v len ní podle Rozhodnutí pro p íslušný rozpo tový, 
tj. kalendá ní rok). Pr b žná zpráva se p edkládá za každé jednotlivé Rozhodnutí 
po ukon ení každého roku, ve kterém se poskytuje dotace.  Povinnost p edložit pr b žnou 
zprávu platí i v p ípad , kdy je poskytování dotace na reziden ní místo p erušeno. 
V posledním roce, ve kterém všichni rezidenti v daném rozhodnutí ukon ili specializa ní 
vzd lávání nebo úsp šn  složili atesta ní zkoušku, se pr b žná zpráva již nep edkládá, 
ale p edkládá se pouze záv re ná zpráva.  
Pr b žná zpráva neslouží k oznamování zm n. K tomuto ú elu je p íjemce dotace 
povinen podat již v pr b hu roku Žádost o zm nu v souladu s podmínkami 
stanovenými Metodikou dota ního programu. 
Pokud dojde v pr b hu roku ke zm nám v termínech i míst  konání jednotlivých 

ástí vzd lávacího programu nebo ke zm nám ve finan ní ásti proti schválenému 
vzd lávacímu a finan nímu plánu, je p íjemce dotace vždy povinen podat v daném 
roce Žádost o zm nu. V p ípad , že je zm na poskytovatelem schválena, uvádí se 
v pr b žné zpráv  poslední verze schváleného vzd lávacího a finan ního plánu. 
S tímto plánem se porovná jeho skute né pln ní. Pr b žná zpráva tedy musí 
odpovídat poslednímu rozhodnutí o p id lení dotace.  
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Ke kontrole pr b žné zprávy slouží povinné p ílohy - kopie pr kaz  odbornosti. 
Finan ní ást pr b žné zprávy musí korespondovat s finan ním vypo ádáním 
dotace se státním rozpo tem. 
Formulá  Pr b žné zprávy o pln ní programu „Reziden ní místa léka i 2022 – 
Program . 2” spolu s dalšími instrukcemi bude uve ejn n na internetových 
stránkách MZ. Kone ný termín pro odeslání Pr b žné zprávy za rok 2022 na MZ 
je 31. 1. 2023. 

9.2 Záv re ná zpráva po ukon ení celého víceletého projektu 
Na konci projektu je p íjemce dotace povinen MZ (prost ednictvím administrátora) 
p edložit Záv re nou zprávu o pln ní programu „Reziden ní místa 2022“ zahrnující popis 
a zhodnocení realizace odborné ásti projektu a finan ní vyú tování (výkaz o erpání 
finan ních prost edk  s komentá em k erpání poskytnutých dota ních finan ních 
prost edk  v len ní podle Rozhodnutí) nejpozd ji do 31. 1. následujícího roku po roce, 
ve kterém byl celý projekt ukon en. Formulá  Záv re né zprávy o pln ní programu 
„Reziden ní místa léka ské obory 2022 – Program . 2“ spolu s dalšími instrukcemi bude 
uve ejn n na internetových stránkách MZ.  P íjemce dotace je povinen p ikládat 
k Záv re né zpráv  též kopii atesta ního diplomu (v p ípad , že byl projekt ukon en 
atesta ní zkouškou).  
Záv re nou zprávu musí p edložit i p íjemci, u kterých došlo k ukon ení pracovního 
pom ru rezidenta, a tím k p ed asnému ukon ení absolvování specializa ního 
vzd lávání. 
 

10. Vypo ádání vztah  se státním rozpo tem 
 
P íjemce dotace je povinen dle § 75 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech 
a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (rozpo tová pravidla) provést za každý rok 
trvání projektu finan ní vypo ádání dotace v souladu s vyhláškou . 367/2015 Sb., 
o zásadách a lh tách finan ního vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními 
finan ními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finan ním vypo ádání), ve zn ní 
pozd jších p edpis , a to do 15. 2. následujícího kalendá ního roku v etn  poukázání 
nespot ebované ástky dotace na ú et cizích prost edk  MZ R  

. 6015-2528001/0710 u eské národní banky. Vrácené prost edky z dotací 
poskytnutých pro rok 2022 musí být odepsány z ú tu p íjemce nejpozd ji 
do 15. února 2023.  
 
Finan ní vypo ádání se státním rozpo tem provede p íjemce dotace na formulá i, který je 
p ílohou uvedené vyhlášky. Formulá  k finan nímu vypo ádání dotace bude uve ejn n 
na internetových stránkách MZ spolu s pokyny k vypln ní a termínem pro doru ení.  
 
Organizace, jejichž z izovatelem je obec nebo kraj, provedou vypo ádání se státním 
rozpo tem prost ednictvím obce nebo kraje, jimž p edloží podklady do 5. 2. 2023 
(na tiskopise, který je p ílohou vyhlášky . 367/2015 Sb.) a sou asn  p evedou 
ke stejnému datu na ú et kraje p ípadnou vratku dotace. 
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Pokud dojde k porušení rozpo tové kázn  ve smyslu ustanovení § 44 Rozpo tových 
pravidel (tzn., že prost edky státní dotace budou využity neoprávn n  nebo zadrženy 
a jejich nespot ebovaná ást nebude vypo ádána podle uvedeného zákona a vrácena 
na ú et MZ do 15. února), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, 
sankcím ve smyslu ustanovení § 44a Rozpo tových pravidel. 
P íjemce dotace je proto rovn ž povinen p edložit finan ní vypo ádání dotace na formulá i 
„Záv re né finan ní vypo ádání dotace ze státního rozpo tu“ prost ednictvím 
administrátora a sou asn  zaslat avízo odboru VLP MZ. Formulá e k „Záv re nému 
finan nímu vypo ádání dotace ze státního rozpo tu“ spolu se stanovením termínu pro jeho 
zaslání a bližšími instrukcemi budou uve ejn ny na internetových stránkách MZ. 
Pokud budou skute né náklady za kalendá ní rok nižší, než je uvoln ná ástka pro daný 
rok, musí p íjemce dotace zbývající finan ní prost edky vrátit do státního rozpo tu 
p evodem na ú et cizích prost edk  MZ .ú. 6015-2528001/0710 u eské národní 
banky, a to nejpozd ji do 15. února následujícího roku (k tomuto dni musí být finan ní 
prost edky odepsány z ú tu p íjemce). To ustanovení neplatí pro organiza ní složky státu. 
Organiza ní složky státu nespot ebované finan ní prost edky obdržené formou 
rozpo tového opat ení nevracejí a nechávají si je v nárocích z nespot ebovaných výdaj  
pro p ípadné použití v dalším období pro pokra ování financování dle stejného 
Rozhodnutí. 
 
P i p evodu nespot ebované ásti dotace, p íjemci dotace uvedou jako variabilní 
symbol kód 5222 (spolky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecn  prosp šné 
spole nosti), 5229 (ostatní neziskové organizace, zejména fundace a ústavy), 5212 
(fyzické osoby), 5213 (ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace 
z ízené obcemi), 5323 (organizace z ízené krajem), 5332 (VŠ), 5336 (p ísp vkové 
organizace MZ) a lánek 4331 (nap . 53234331). 
 

11. Kontrolní zpráva 
Na konci projektu provede kontrolu nezávislý kontrolní orgán. Tímto orgánem se 
rozumí da ový nebo ekonomický poradce nebo ú etní kancelá , kte í 
nezpracovávali ú etnictví. Tato kontrolní zpráva bude p edložena do 30. 6. 
následujícího roku, ve kterém došlo k ukon ení projektu. 
Pokud celková výše obdržené dotace na projekt p ekro í dvojnásobek nejvyšší 
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializa ní vzd lávání u vybraného 
základního oboru, kde je stanovena nejvyšší výše dotace, p íjemce dotace p edloží 
kontrolní zprávu vypracovanou externím kontrolním orgánem (jedná se o fyzickou 
nebo právnickou osobu zapsanou do seznamu auditor ; externí auditor musí být 
nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení auditované spole nosti nebo 
fyzické osoby i na ostatních zájmových skupinách). 
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V kontrolní zpráv  je nezbytné výslovn  uvést:   

 zda erpání dotace za p íslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím 
.j. 223xxxx/2022/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na reziden ní místo 

vydaným MZ dne … a dále, 
 zda erpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými úst edním 

orgánem státní správy - MZ. 
 
Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel. 
 
 

12. asový pr b h 
 
1. 15. 3. 2022 kone ný termín pro podání Žádostí o reziden ní místo 

 2. 8. 4. 2022 zve ejn ní seznamu vylou ených Žádostí pro formální nedostatky 
 3. 19. 4. 2022 lh ta pro podání námitek (do 5 pracovních dn ) 
 4. 29. 4. 2022 rozhodnutí MZ o námitkách 
5. 29. 4. 2022 lh ta pro doložení kopie Rozhodnutí o akreditaci na vlastní 

specializovaný výcvik 
6. 31. 5. 2022 návrh hodnocení akredita ních komisí  
7. 10. 6. 2022 zpracování návrhu hodnocení do porady vedení MZ 
8. 30. 6. 2022 zve ejn ní rozhodnutí vybraných uchaze  na webu MZ 
9. do 14 dn  po zve ejn ní vybraných uchaze  vyhlásit výb rová ízení 

10. do 16. 9. 2022 ukon ení 1. kola výb rového ízení 
11. do 30. 9. 2022 oznámení výsledk  1. kola výb rového ízení (zaslání formulá e 

„Informace o vybraném rezidentovi“) 
12. do 31. 10. 2022 ukon ení 2. kola výb rového ízení 
13. do 7. 11. 2022 oznámení výsledk  2. kola výb rového ízení (zaslání formulá e 

„Informace o vybraném rezidentovi“) 
14. do 18. 11. 2022 kone ný termín pro zaslání vzd lávacích a finan ních plán  

 

13. Kontaktní údaje 
 
Kontaktní osoby pro léka ské zdravotnické obory: 
Ing. Miroslav Jind ich, CSc.  
Tel: 224 972 331 
E-mail: miroslav.jindrich@mzcr.cz  
 
Ing. Jana Kle ková  
Tel: 224 972 126 
E-mail: jana.kleckova@mzcr.cz  
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Kontaktní adresa: 
Ministerstvo zdravotnictví R 
Odbor v dy a léka ských povolání 
Palackého nám stí 4 
128 01 Praha 2 
www.mzcr.cz 
 
Kontaktní adresa administrátora projektu: 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
 
Kontaktní osoby administrátora projektu: 
Ing. Iva Urbancová (obory VPL a Pediatrie) 
Tel.: 271 019 386  
E-mail: i.urbancova@ipvz.cz  
 
Lenka Proklešková (ostatní obory) 
Tel.: 271 019 572  
E-mail: prokleskova@ipvz.cz  
 
 

14. P ílohy 
1. Výše dotace na vybrané léka ské obory – Program . 2 
2. Formulá e pro online Žádost o poskytnutí dotace – Program . 2 
3. Manuál k vypln ní online Žádosti o poskytnutí dotace – Program . 2 
4. Vzor Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace – Program . 2 

 
 
 
 
V Praze dne 19. 10. 2021 

 
 

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.  
nám stkyn  pro zdravotní pé i 
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Výše dotace na vybrané léka ské obory RM 2022 - program .2 P íloha . 1

6

Patologie

Celková 
dotace na 

1 
rezidenta 
za celé 

SV

1 890 000

1 890 000 18 900 000

Revmatologie 10 5 2 100 000

D tská a dorostová psychiatrie 5

Psychiatrie 10

21 000 000

4,5

723 150 000

Anesteziologie a intenzivní 
medicína 30 4,5 1 890 000 56 700 000

21 000 000

18 900 000

Finan ní prost edky vynaložené 
celkem na dota ní program . 2  

vypsaný v roce 2022

Pneumologie a ftizeologie 10

10

5 2 100 000

4,5

Po et 
rezident

Minimální délka 
specializa ního 
vzd lávání/ roky

3

Obor specializa ního vzd lávání

100Všeobecné praktické léka ství

100 4,5 243 000 000Pediatrie 2 160 000

Vnit ní léka ství 40

Chirurgie 30

5D tská chirurgie

pro školence, kte í se zavázali absolvovat v rámci vlastního 
specializovaného výcviku povinnou odbornou dopl kovou praxi v oboru 
pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních 
zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický léka  pro 
d ti a dorost 

* Pediatrie II -

Celková dotace 
na rezidenty za 

celé 
specializa ní 
vzd lávání

4,5 1 890 000 9 450 000

1 620 000 162 000 000

5 2 100 000 84 000 000

6 2 520 000 75 600 000

2 520 000 12 600 000
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Vyplní se vzd lávací plán p íslušného oboru specializa ního vzd lávání zve ejn ný na webových stránkách MZ R

Finan ní a vzd lávací plán se vypl ují po výb ru rezidenta.

Finan ní plán PO - vypl ují pouze právnické osoby
Fian ní plán OSV   - vypl ují pouze osoby samostatn  výd le n  inné - prakti tí léka i

 Vzd lávací plány

 Finan ní plány

Jedná se o finan ní plán na jednoho rezidenta. Vypl ujte pouze pole ozna ena bíle. Hodnota ukazatele celkem nesmí být vyšší
než je celková výše dotace na jednoho rezidenta pro p íslušný obor na celou dobu specializa ního vzd lávání. 

Pokyny k vypln ní

M sí ní hrubá mzda se rozumí mzda z dotace.
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 Žádost o poskytnutí dotace na vybrané léka ské obory - RM 2022 - program . 2 P íloha . 2

Informace o vlastnické a ovládací struktu e právnické osoby

1. Jména a p íjmení všech osob oprávn ných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda 
jednají jako statutární orgán nebo na základ  ud lené plné moci.

2. Jména a názvy osob, ve kterých má právnická osoba podíl, a výše toho podílu.

*) vypl uje pouze právnická osoba

Místo Datum

Jméno a p íjmení osoby oprávn né k zastupování právnické osoby

Funkce Podpis
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Titul, jméno, p íjmení:

Datum narození:

Trvalé bydlišt :

Kontakt (telefon, e-mail):

Vzd lání: Škola:
Získaná atestace: Datum:

Získaná atestace: Datum:

Získaná atestace: Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zam stnání:
Za ízení:

Obor:

od - do

Za ízení:

Obor:

od - do

Za ízení:

Obor:

od - do

Délka praxe školitele:

Seznam absolvovaných vzd lávacích akcí za posledních 5 let v rámci celoživotního vzd lávání a po et získaných 
kredit  a certifikát  :

Získaná specializovaná zp sobilost:

Zkušenost ve školící innosti (po et odškolených školenc  za posledních 5 let, specifikovat zda se jednalo o školence 
na odbornou nebo specializovanou zp sobilost, pokud v sou asnosti máte školence uve te kdy bude kon it podle 

nového kurikula):

Profesní životopis školitele 

Získaná specializovaná zp sobilost:

Získaná specializovaná zp sobilost:
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Finan ní plán - RM 2022 - program . 2 P íloha .2

0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K

OSTATNÍ NÁKLADY - Náklady na služby

ks cena za 1 ks cena celkem
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K
0 K

*p edkládá se až po výb ru rezidenta

Finan ní plán specializa ního vzd lávání I. - 1 rezident*

MZDOVÉ NÁKLADY NA REZIDENTA
jméno rezidenta pracovišt úvazek doba m sí ní 

hrubá mzda

MZDOVÉ NÁKLADY NA ŠKOLITELE

jméno školitele pracovišt úvazek doba m sí ní 
hrubá mzda

OSTATNÍ NÁKLADY - Materiálové náklady

název položky bližší specifikum ks cena za 1 ks         cena celkem

CELKEM

Finan ní plán specializa ního vzd lávání II. - 1 rezident*

název položky bližší specifikum

CELKEM
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0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0
0

0 0 0 0 0 0 0
*p edkládá se až po výb ru rezidenta

2027

Finan ní plán rezidenta na specializa ní vzd lávání III. - 1 rezident*

MZDOVÉ NÁKLADY NA REZIDENTA

2026
  N á z e v   u k a z a t e l e

Hodnota 
ukazatele 

celkem2022 2023 2024 2025

Materiálové náklady
Náklady na služby
NEINVESTI NÍ NÁKLADY CELKEM

Hrubá mzda
Odvody celkem 
OSTATNÍ NÁKLADY NA REZIDENTA

Hrubá mzda
Odvody celkem 
MZDOVÉ NÁKLADY NA ŠKOLITELE

0 0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0 0 0

0
0

0 0 0 0 0 0 0
*p edkládá se až po výb ru rezidenta

Finan ní plán rezidenta na specializa ní vzd lávání III. - 1 rezident*

  N á z e v   u k a z a t e l e
Hodnota 
ukazatele 

celkem2022 2025 2026 20272023 2024

Náklady na služby

MZDOVÉ NÁKLADY NA REZIDENTA

NEINVESTI NÍ NÁKLADY CELKEM

Hrubá mzda
Odvody celkem 
MZDOVÉ NÁKLADY NA ŠKOLITELE
Hrubá mzda
OSTATNÍ NÁKLADY NA REZIDENTA
Materiálové náklady

Finan ní plán - RM 2022 - program . 2 

Finan ní plán - RM 2022 - program . 2

P íloha .2

P íloha . 2
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1. Registrace a p ihlášení
Na webu Jednotný dota ní portál RISPF pod záštitou Ministerstva financí 
(http://isprofin.mfcr.cz/rispf) vytvo te registraci kliknutím na tla ítko Registrace (viz obr. 1). 
Pokud jste tak již u inili, tento krok p esko te a p ejd te rovnou k p ihlášení na portál (obr. 2).  
 
DOPORU ENÍ:  
Doporu ujeme, aby registraci provedl pracovník, který administruje reziden ní místa. 
 

 
Obr. 1 Tla ítko registrace 

 

 
Obr. 2 Tla ítko p ihlášení na portál 

 
 
Pro registraci je nutné vyplnit následující položky: e-mail, ov ení e-mailu (zde napište svou e-
mailovou adresu znovu), heslo (musí obsahovat min. 8 znak  a to písmena i íslice), ov ení 
hesla (slouží pro ov ení správnosti hesla), jméno a p íjmení. Položky telefon a organizace jsou 
nepovinné. Po vypln ní jednotlivých položek klikn te na možnost Registrovat (obr. 3). 
 
D ležité: Abyste mohli podávat žádosti v rámci webového portálu, je
nutné se zaregistrovat.
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Obr. 3 Okno pro registraci uživatele 

 
 
Po úsp šném dokon ení registrace Vám systém oznámí, že Vám byl zaslán potvrzovací        e-
mail (obr. 4). 
 

 
Obr. 4 Oznámení o správném pr b hu registrace 

 
 
 
 
 
 
 

ČÁSTKA 14/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 161



Na Vaši e-mailovou adresu obratem dorazí notifika ní e-mail s odkazem pro aktivaci Vašeho 
ú tu. Klikn te na možnost Aktivovat ú et (obr. 5).  
 

 
 

Obr. 5 Potvrzovací e-mail 
 
 

Po aktivaci ú tu se p ihlaste, viz Obr. 2 Tla ítko p ihlášení na portál na stran  3. 
  
D ležité: Pokud neprovedete první p ihlášení do 24 hodin, bude Váš ú et
automaticky zablokován! Pro op tovné zaslání aktiva ního e mailu je
nutné požádat správce.
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2. Žádost
Po p ihlášení do Vašeho ú tu klikn te na tla ítko Vytvo it novou žádost (obr. 6). 

 

 
Obr. 6 Vytvo ení nové žádosti 

 
V sekci Poskytovatel následn  vyberte možnost Ministerstvo zdravotnictví (obr. 7). 

 
Obr. 7 Výb r poskytovatele 

 
V sekci Typ výzvy vyberte možnost MZ R – dotace na specializa ní vzd lávání léka  na celou 
dobu SV (obr. 8). 
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Obr. 8 Typ výzvy 

 

2.1 Identifikace žadatele / akce
Do textového pole pro název projektu uve te název zdravotnického za ízení a oboru (nap . 
FN v Motole, obor Pediatrie). Pole Typ výzvy je p edvypln né (obr. 9). 

 
Obr. 9 Identifikace žadatele 

 
Do pole Ú el dopl te „financování specializa ního vzd lávání“, do pole Lh ta, v níž má být 
tohoto ú elu dosaženo dopl te p edpokládaný termín ukon ení vzd lávání (obr. 10). 
 

 

 
 
 

Obr. 10 Ú el 
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V sekci Typ žadatele vyberte z možností Fyzická osoba - podnikající/Právnická osoba (obr. 11). 

Obr. 11 Typ žadatele 
 

 
 
V p ípad  volby Fyzická osoba vypl te v sekci Identifikace žadatele I O viz Obr. 12 a pomocí 
zeleného tla ítka „Na ti z ARES“ se doplní pot ebné údaje. Další nevypln né údaje (telefon, e-
mail, …) je nutné doplnit ru n . 
 

 
 

Obr. 12 Identifikace žadatele – fyzická osoba 
 
V sekci Bankovní spojení vypl te íslo svého ú tu, pop . p ed íslí, a kód banky (obr. 13).  

 
 

 
 

Obr. 13 Bankovní spojení 
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Poté je nutné vyplnit adresu trvalého bydlišt  žadatele (obr. 14).  

 
 

Obr. 14 Adresa trvalého bydlišt  žadatele 
 
 
Je-li Vaše koresponden ní adresa odlišná od adresy trvalého bydlišt  žadatele, zaškrtn te 
p íslušnou kolonku (obr. 15). Následn  m žete p ejít na další stranu žádosti pomocí tla ítka 
„Další strana“. 
 
 

Obr. 15 Koresponden ní adresa žadatele 
 

 
V p ípad  volby Právnická osoba vypl te v sekci Identifikace žadatele I O viz Obr. 16 
a pomocí zeleného tla ítka „Na ti z ARES“ se doplní pot ebné údaje. Další nevypln né údaje 
je nutné doplnit ru n  – konkrétn  se jedná o zástupce (resp. osobu oprávn nou jednat 
za právnickou osobu) a kontaktní osobu. 
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Obr. 16 Právnická osoba – Identifikace žadatele 
 
 
V sekci Bankovní spojení vypl te íslo svého ú tu, pop . p ed íslí, a kód banky (obr. 13). 
Žadatelé, kte í jsou z izováni obcí nebo krajem, vypl ují íslo ú tu z izovatele (obce nebo 
kraje). 
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V sekci Adresa sídla žadatele dopl te Kraj a Okres (obr. 17).

 
 
                                                                                      Obr.17 Adresa sídla žadatele 
 

 
Je-li Vaše koresponden ní adresa odlišná od adresy sídla firmy žadatele, zaškrtn te p íslušnou 
kolonku (obr. 14). Následn  m žete p ejít na další stranu žádosti pomocí tla ítka „Další strana“. 
 

 

2.2 Oblasti podpory
Zaškrtnutím možnosti Vypl te obor specializa ního vzd lávání! (obr. 18) se odkryje seznam 
obor  specializa ního vzd lávání dle P ílohy . 1 zákona . 95/2004 Sb., které byly vypsány 
pro rok 2022, jeden vyberte.  
 

 
 

Obr. 18 Oblast podpory 
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Do položky Parametry a indikátory projektu uve te po et požadovaných reziden ních míst 
(obr. 19).  
 
V tu „V p ípad , že není n který parametr projektu p edm tem podpory, nebo není znám, 
uve te nulu.“ prosím ignorujte. 

 

 
Obr. 19 Parametry a indikátory projektu 

 
 
Po vypln ní p ejd te na další stranu žádosti pomocí tla ítka „Další strana“ (Obr. 19). 
 

  
Obr. 20 Naviga ní prvky – P edchozí/Další strana 

  

ČÁSTKA 14/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 169



2.3 P ílohy
V sekci p íloh zaškrtn te postupn  všechny povinné položky a nahrajte k nim p íslušné 
dokumenty (obr. 21).  
Formulá e Životopis školitele (bod 4) a Informace o vlastnické a ovládací struktu e právnické 
osoby (bod 5) jsou p ílohou . 2 Metodiky RM 2022_Program . 2_celé spec. 
vzd lávání_Formulá e pro online Žádost o poskytnutí dotace. 
 
 

 
 

Obr. 21 P ílohy 
 
 
P ílohu nahrajte kliknutím na možnost P idat, která se zobrazí po zaškrtnutí možnosti 01 - 09 
(obr. 22). Formáty, které lze nahrát, jsou následující: pdf; jpg; jpeg; zip.  

 

 
 

Obr. 22 Nahrání dokumentu – p ílohy 
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V p ípad  pot eby lze k žádosti nahrát Ostatní p ílohy, které se ne adí do žádné z výše 
nabízených kategorií. Ostatní p ílohy nahrajete k žádosti nejprve vypln ním názvu p ílohy (obr. 
23) a následn  kliknutím na možnost P idat, která Vám umožní vybrat soubor z Vašeho 
za ízení. 
 
 

 
Obr. 23 Ostatní p ílohy 

 

2.4 Hodnocení
 
V sekci Prohlášení o beztrestnosti vyberte z možností Ano/Ne (obr. 24), v p ípad  volby 
možnosti Ano uve te d vod.  

 

 
Obr. 24 Prohlášení o beztrestnosti 
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Zaškrtn te položku (umíst nou vlevo vedle textu) „Vypl te údaje o školícím míst “ (obr. 25). 
Pokud chcete uvést v tší množství školících míst, klikn te na zelené tla ítko „PLUS“ umíst né 
u této položky vpravo (obr. 25). 

  
 

Obr. 25 Údaje o školícím míst  
 

 
 
Požadované údaje o školícím míst  jsou následující (obr. 26): Název, Adresa (ve formátu Ulice 
a íslo popisné nebo eviden ní, M sto, PS ), Po et požadovaných reziden ních míst a Jméno 
školitele (ve formátu titul p ed jménem, jméno, p íjmení, titul za jménem). 
 

 
Obr. 26 Detailní informace o školícím míst  

 
 
 
Pokra ujte na další stranu žádosti. 
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2.5 Maximální výše dotace
 
V sekci Maximální výše dotace se zobrazí ástka v K  odpovídající výdaj m do výše 
maximáln  možné dotace (obr. 27). V této sekci nic nevypl ujete. 

 
Obr. 27 Maximální výše dotace 

 
 
Pokra ujte na další stranu žádosti. 
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2.6 Náhled žádosti
V sekci Náhled žádosti se zobrazí shrnutí Vámi práv  vypln ného formulá e (obr. 28). Pe liv  
zkontrolujte uvedené informace a v p ípad  pot eby se pomocí kolonek po pravé stran  
(obr. 28) vra te do konkrétní sekce a údaje opravte.  

Obr. 28 Náhled žádosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 29 Nabídka záložek 
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2.7 Odeslání žádosti
 
V poslední ásti žádosti naleznete estné prohlášení, Souhlas se zpracováním osobních údaj  
a Ostatní ujednání (obr. 30).  

 

 
 

Obr. 30 estné prohlášení a odeslání žádosti 
 
 
P e t te si prohlášení a potvr te souhlas ozna ením zaškrtávacích polí ek (obr. 30).  

 
 

Posledním krokem k vypln ní a odeslání on-line formulá e kliknutím na tla ítko Odeslat 
žádost. 
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Po odeslání žádosti je zobrazena informace, jakým zp sobem zrealizovat podání 
žádosti (obr. 31):  
 
„Po odeslání žádosti o dotaci v elektronické verzi je nutné tuto žádost vygenerovat, vytisknout 
(bez p íloh) a podepsat statutárním zástupcem. Takto p ipravené materiály je nutné 
nejpozd ji do 5 ti pracovních dn  po odeslání žádosti na jednotném dota ním portále doru it 
na adresu administrátora. Doru ení je možné provést prost ednictvím datové schránky (ID 
datové schránky IPVZ: cf2uiwg), nebo osobn  v ú edních hodinách na podateln  IPVZ anebo 
zaslat licencovaným p epravcem listovních zásilek (platí razítko p epravce na obálce). V 
p ípad  jakýchkoli dotaz  kontaktujte referentku Lenku Prokleškovou na tel. ísle 271 019 572 
nebo e-mailu: prokleskova@ipvz.cz.“ 
 

 
 

Obr. 31 Pokyny k odeslání žádosti 
 
D ležité: Je nutné nejen vyplnit on line formulá , ale také dodržet pokyny
po odeslání tohoto formulá e (obr. 31), jinak není podání žádosti
kompletní.
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Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na reziden ní místo podle § 21a odst. 4 písm. b)

RM 2022

(dále jen „Podmínky“)

Tyto podmínky jsou nedílnou sou ástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

1. Dotace je poskytována pouze po dobu specializa ního vzd lávání rezidenta v oboru, pro který
byla dotace p iznána. Po ukon ení specializa ního vzd lávání rezidenta v daném oboru je
poskytování dotace zastaveno.

2. Dotace je poskytována pouze po dobu platnosti pracovního pom ru rezidenta
u akreditovaného za ízení, kterému je dotace poskytována.
V p ípad skon ení pracovního pom ru rezidenta u daného akreditovaného za ízení je
poskytování dotace zastaveno.

3. V p ípad p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta u akreditovaného za ízení je
poskytování dotace p erušeno.
V p ípad , že celková doba p erušení specializa ního vzd lávání p esáhne dobu 5 let, je
poskytování dotace zastaveno.

4. P íjemce je povinen oznámit zm ny údaj uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace
do 15 dn ode dne, kdy zm na nastala (den zápisu, nabytí právní moci rozhodnutí, apod.).
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 %
vyplacené dotace.

5. Žádost o zm nu, kterou p íjemce oznamuje zm nu erpání finan ních prost edk v b žícím
roce, musí být poskytovateli dotace/administrátorovi zaslána nejpozd ji do 15. listopadu
daného roku.
V p ípad , že je žádost o zm nu doru ena poskytovateli dotace/administrátorovi pozd ji,
nemusí být žádost ze strany poskytovatele dotace akceptována a p íslušnými orgány bude
stanoven odvod ve výši 0 % vyplacené dotace.

6. P íjemce dotace musí po celou dobu specializa ního vzd lávání rezidenta spl ovat povinnosti
stanovené § 18 a § 21d zákona . 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních léka e, zubního
léka e a farmaceuta (dále jen „zákon“).
V p ípad , že p íjemce dotace nespl uje povinnosti stanovené § 18 a 21 d zákona, bude
p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši prost edk proplacených p íjemci za období, kdy
ustanovení zákona nespl oval.

7. P íjemce dotace je povinen doložitelným zp sobem vést evidenci pracovní doby rezidenta
a být schopen doložit provedenou práci rezidenta i školitele.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány vym en odvod ve výši finan ních
prost edk dotace, které byly využity na mzdu rezidenta, resp. mzdu nebo p íjem školitele
za období, ke kterému neexistuje pr kazná evidence pracovní doby rezidenta resp. školitele.

8. P íjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání
ve ejných zakázek, pokud použije finan ní prost edky poskytnuté z dotace k úhrad zakázky,
která je ve ejnou zakázkou.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány vym en odvod ve výši hodnoty
ve ejné zakázky.
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P íloha . 4

9. V p ípad , že p íjemce dotace nem že zajistit celé specializa ní vzd lávání na vlastním
pracovišti, je povinen p edložit kopii smlouvy o spolupráci s jiným akreditovaným za ízením,
pop ípad kopii rámcové smlouvy.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 %
vyplacené dotace.

10. P íjemce dotace je povinen dodržet limity pro výši mzdových náklad rezidenta a mzdových
náklad školitele uvedené v kapitole 8.3 (Finan ní plány specializa ního vzd lávání) Metodiky
pro žadatele o dotaci ze státního rozpo tu na reziden ní místo (dále jen „Metodika“).
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši, o kterou
se prost edky dotace využité na mzdové náklady rezidenta, resp. školitele, odlišují od limit
stanovených Metodikou.

11. P íjemce dotace je povinen dodržet limity stanovené pro jednotlivé položky pro maximální výši
materiálových náklad uvedených v kapitole 8.3 Metodiky.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši, o kterou
prost edky dotace využité na materiálové náklady p evyšovaly limity stanovené Metodikou.

12. P íjemce dotace je povinen p edkládat poskytovateli dotace/administrátorovi Pr b žnou
zprávu o pln ní programu, a to za každé jednotlivé Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pr b žné
zprávy je p íjemce dotace povinen p edložit za každý rok trvání projektu, nejpozd ji
do 31. ledna roku následujícího.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 1 %
poskytnuté dotace v p íslušném roce.

13. P íjemce je povinen p edložit poskytovateli dotace/administrátorovi Záv re nou zprávu
o pln ní programu nejpozd ji do 31. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byl celý
projekt ukon en.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 1 %
poskytnuté dotace.

14. V p ípad , že celková výše obdržené dotace na projekt p ekro í dvojnásobek nejvyšší výše
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializa ní vzd lávání u základního oboru, kde je
stanovena nejvyšší výše dotace, je p íjemce dotace povinen p edložit poskytovateli
dotace/administrátorovi Kontrolní zprávu podle kapitoly 11 Metodiky.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 1 %
poskytnuté dotace.

15. Pokud dojde ke zm nám v termínech i míst konání jednotlivých ástí vzd lávacího programu
a tato zm na má dopad na erpání finan ních prost edk poskytnutých z dotace v daném roce,
nebo pokud dojde ke zm n smluvního zdravotnického za ízení, které pro rezidenta zajiš uje
ást vzd lávacího programu, je p íjemce dotace povinen tuto zm nu oznámit poskytovateli

dotace/administrátorovi nejpozd ji do 15. listopadu daného roku.
V p ípad porušení této povinnosti nemusí být oznámení o zm n ze strany poskytovatele
dotace akceptováno a p íslušnými orgány bude stanoven odvod ve výši 0 % vyplacené dotace.

16. P íjemce dotace je povinen zaslat na vyžádání poskytovateli dotace/administrátorovi kopii
pr kazu odbornosti, resp. indexu (pokud ho rezident má), a to do termínu stanoveném
poskytovatelem dotace/administrátorem ve výzv k zaslání.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 %
poskytnuté dotace.
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P íloha . 4

17. P íjemce dotace je povinen za ú elem ov ování pln ní povinností a t chto Podmínek
poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit ov ování souladu údaj
uvád ných v Žádosti o poskytnutí dotace na reziden ní místo, v Pr b žných zprávách,
Záv re né zpráv , p ípadn Kontrolní zpráv , se skute ným stavem v míst vzd lávání
pov eným zam stnanc m Ministerstva zdravotnictví, p íslušného finan ního ú adu a dalších
oprávn ných orgán státní správy, p ípadn dalších orgán oprávn ných k výkonu kontroly.
V p ípad porušení této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 10 %
poskytnuté dotace.

18. P íjemce dotace je povinen provést za každý rok, kdy byla poskytnuta dotace, finan ní
vypo ádání dotace v souladu s vyhláškou . 367/2015 Sb., o zásadách a lh tách finan ního
vypo ádání vztah se státním rozpo tem, státními finan ními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finan ním vypo ádání), tzn. je povinen odeslat poskytovateli dotace p íslušný
formulá finan ního vypo ádání, který je p ílohou výše uvedené vyhlášky nejpozd ji
do 15. února následujícího roku. Je li p íjemcem dotace subjekt, jehož z izovatelem je obec
nebo kraj, provede p íjemce dotace finan ní vypo ádání v termínu do 5. února.
V p ípad nespln ní této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 %
poskytnuté dotace.

19. P íjemce dotace je povinen nespot ebované finan ní prost edky za daný rok odeslat na ú et
poskytovatele dotace uvedený v Metodice v kapitole 10 (Vypo ádání vztah se státním
rozpo tem) nejpozd ji do 15. února následujícího roku ( ástka nespot ebovaných prost edk
musí být odepsána z ú tu p íjemce dotace nejpozd ji v tento den). Je li p íjemcem dotace
subjekt, jehož z izovatelem je obec nebo kraj, odešle p íjemce dotace nespot ebované
prost edky na ú et z izovatele v termínu do 5. února.
V p ípad nespln ní této povinnosti bude p íslušnými orgány stanoven odvod ve výši
nespot ebovaných finan ních prost edk dotace, které byly p edm tem finan ního
vypo ádání.
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SCREENINGOVÉ PRACOVIŠT  PRO SCREENING KARCINOMU D LOŽNÍHO HRDLA 

 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu screeningového pracovišt  pro 
screening karcinomu d ložního hrdla podle § 113d zákona . 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve zn ní ú inném od 1. 1. 2022 

 

 ÁST I 

Kontext 

Screeningem je mín no organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o asný záchyt 
zhoubného nádoru d ložního hrdla a jeho p edstup  provád ním preventivních cytologických 
vyšet ení v celé populaci dosp lých žen, které nepoci ují žádné p ímé známky p ítomnosti 
nádorového onemocn ní, se zvláštním z etelem k t m, jež nenavšt vují pravideln  nebo 
v bec ambulanci gynekologa. 
 
Zám rem screeningu je nabídnout ženám v eské republice kvalifikovaná preventivní 
(screeningová) vyšet ení d ložního hrdla v laborato ích spl ujících kritéria moderní 
diagnostiky. 
 
Cílem screeningu je zvýšit v asnost záchytu zhoubných nádor  d ložního hrdla 
a p ednádorových stav  a tím snížit úmrtnost na rakovinu d ložního hrdla v eské republice.  
 
Primární prevence, zdravotní výchova a poskytování pr b žných informací o síti schválených 
referen ních laborato í jsou nedílnou sou ástí screeningu. 
 
Kritéria za azení poskytovatel  zdravotních služeb do sít  screeningových pracoviš  byla 
p ipravena ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví s eskou gynekologickou a porodnickou 
spole ností LS JEP, Sekcí kolposkopie a cervikální patologie GPS LS JEP, Spole ností 
klinické cytologie LS JEP, Spole ností eských patolog  LS JEP, Všeobecnou zdravotní 
pojiš ovnou R, Svazem zdravotních pojiš oven R a Ústavem zdravotnických informací 
a statistiky R. 
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 ÁST II 
 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu screeningového pracovišt  pro 
screening karcinomu d ložního hrdla 

 
Základní podmínky pro ud lení statutu screeningového pracovišt  pro screening 

karcinomu d ložního hrdla 
l. 1 

 

Ministerstvo zdravotnictví tímto uve ej uje výzvu k podání žádosti o ud lení statutu 
screeningového pracovišt  pro screening karcinomu d ložního hrdla podle § 113d zákona 
. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve zn ní ú inném od 1. 1. 2022. 

Požadavky na technické a v cné vybavení zdravotnického za ízení, požadavky na personální 
zabezpe ení a další požadavky nezbytné pro ud lení statutu musí být spln ny ke dni podání 
žádosti o ud lení statutu.  

Územím, kde má být screening karcinomu d ložního hrdla provád n, je eská republika. 

Statut screeningového pracovišt  bude ud len do 31. 12. 2026.  

Žádost se stanovenými doklady se p edkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2, a to 
ve lh t  do 30 kalendá ních dn  od zve ejn ní této výzvy. Lh ta pro podání žádosti 
je zachována, je-li posledním dnem lh ty žádost podána k poštovní p eprav . Bude-li žádost 
podána prost ednictvím datové schránky, považuje se žádost za v asn  podanou, je-
li nejpozd ji poslední den lh ty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví. 

Pro tento ú el se doporu uje použít formulá  žádosti o ud lení statutu screeningového 
pracovišt  pro screening karcinomu d ložního hrdla uvedený v p íloze výzvy. 

l. 2 
Vstup poskytovatele služeb cytologické laborato e do programu screeningu karcinomu 
d ložního hrdla  
 
Soust ed ní detekce a diagnostiky karcinomu d ložního hrdla na specializovaná pracovišt , 
referen ní laborato e, spl ující zvláštní podmínky, zajiš uje kvalitu, kontinuitu a hodnotitelnost 
výsledk , odpovídá zájmu žen i doporu ením evropských organizací a institucí zabývajících 
se programy onkologické prevence. 

Pokud poskytovatel služeb cytologické laborato e spl uje p íslušná požadovaná kritéria 
a podmínky pro screening karcinomu d ložního hrdla, je doporu en Komisí Ministerstva 
zdravotnictví pro screening karcinomu d ložního hrdla k provád ní screeningového vyšet ení. 
Toto stanovisko je podkladem pro jednání se zdravotními pojiš ovnami za ú elem sjednání 
smlouvy o úhrad  zdravotní pé e nebo jejího dodatku. 

Ú ast pracoviš  ve screeningu v zájmu kvality, kontinuity a hodnotitelnosti výsledk  mimo 
stanovená kriteria nelze vynucovat ani akceptovat ud lováním výjimek z p ijatých pravidel. 
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Seznam screeningových pracoviš  je uve ejn n a pr b žn  aktualizován na webových 
stránkách MZ   

l. 3 
Podmínky pro poskytovatele služeb cytologické laborato e k vyhodnocení cervikální 

cytologie 

I) V CNÉ A TECHNICKÉ P EDPOKLADY 

Standardem je provád ní 20 000 nebo více vyšet ení ro n . Jedním vyšet ením se rozumí 
cervikovaginální cytologický vzorek/vzorky od jednoho rodného ísla v daném roce. 

a) vybavení cytologické laborato e  

Vybavení cytologické laborato e je zajišt no v souladu s vyhláškou . 92/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení a kontaktních 
pracoviš  domácí pé e, v platném zn ní.  Pro ú ely screeningového cytologického vyšet ení 
se považuje za standardní vybavení dále jeden laboratorní mikroskop s možností 
fotodokumentace, barvící automat, po íta  a softwarové vybavení dovolující provád t všechny 
základní statistiky a okamžité vyhledání p edchozího vyšet ení. 

b) možnost provád ní HPV – testace nukleové kyseliny vysoce rizikových typ  HPV 
v cervikálním st ru 

Vybavení pro provád ní test  p ítomnosti DNA „rizikových typ “ vir  HPV. Cytologické 
a patologicko-anatomické laborato e, které provád jí nad 50 000 vyšet ení gynekologické 
cytologie ro n , mohou provád t HPV testy. Sporné p ípady p edstavují cca 4 % cytologicky 
vyšet ovaných pacient  z pr m rného po tu vyšet ení za rok. Jak screeningové HPV testování 
v 35. a 45. roce života ženy (tj. výkony . 95202, 95203 dle seznamu výkon ), tak diagnostické 
HPV testování (výkon . 95201 dle seznamu výkon ) provád né ve sporných p ípadech (nap . 
ASC-US) indikuje léka  gynekolog. 

Výkon se provádí metodou detekující high risk HPV, schválenou pro ú ely screeningu (nap . 
Hybrid Capture 2, automatickou izolací DNA a následnou amplifikací a detekcí high risk HPV 
DNA nebo cíleným zachycením a amplifikací 14 high risk HPV mRNA pomocí souprav pro in 
vitro diagnostiku CE IVD certifikát). 
 
UCHAZE  O UD LENÍ STATUTU SCREENINGOVÉHO PRACOVIŠT  PRO SCREENING 
KARCINOMU D LOŽNÍHO HRDLA DOLOŽÍ:  
 
Údaje o technickém a v cném vybavení a o personálním zabezpe ení zdravotnického za ízení 
uchaze e o statut screeningového pracovišt  pro screening karcinomu d ložního hrdla, 
v n mž má být zdravotní pé e poskytována. 
 
Požadavky na technické a v cné vybavení a personální zabezpe ení je uchaze  o statut 
screeningového pracovišt  povinen plnit po celou dobu platnosti statutu.   
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Technické a v cné vybavení 
 

1. Stru ný popis laboratorních prostor, odpovídajících vyhlášce . 92/2012 Sb., 
o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení 
a kontaktních pracoviš  domácí pé e, v platném zn ní. 
 

2. Výrobní zna ka a rok výroby badatelského mikroskopu, výrobní zna ka nástavné foto 
kamery. 
 

3. Po et rutinních laboratorních mikroskop  a jejich výrobní zna ky, užívaných v laborato i. 
 

4. Výrobní zna ka a rok výroby barvícího automatu. Metoda (resp. modifikace) barvení 
cervikovaginálních cytologických preparát , užívaná v laborato i. 

 
5. Popis zp sobu umíst ní a prostor pro archivaci skel a pr vodek. 

 
6. Užívaná výpo etní technika: rok výroby PC, softwarové vybavení, p ípadn  výbava sít .  

 
7. Popis zp sob  vnit ní kontroly kvality, užívaných v laborato i. 

 
8. Dostupnost testu detekujícího p ítomnost high risk HPV, detekujícího HPV DNA nebo 

HPV mRNA (metoda) a informace o jeho výsledku pro laborato  – popis. 
 

9. Jakým zp sobem získává laborato  výsledky histopatologické korelace svých nález , 
a výsledná hodnocení po provedených operacích (ústní sd lení, kopie nález , vlastní 
dohledávání). 

 
10. Vý et histopatologických pracoviš , s nimiž je cytologická laborato  v rutinním kontaktu. 

 
 

II) PERSONÁLNÍ A KVALIFIKA NÍ P EDPOKLADY PRACOVNÍK  POSKYTOVATELE 
SLUŽEB CYTOLOGICKÉ LABORATO E 

Každý poskytovatel služeb cytologické laborato e zam stnává minimáln  jednoho léka e 
oprávn ného k provád ní gynekologických cytologií na plný úvazek, který je p ítomen celou 
pracovní dobu v laborato i. Je též možné zam stnávat 2 léka e, a to každého na polovi ní 
úvazek. Vždy však nejmén  1 léka  je p ítomen na pracovišti b hem celé pracovní doby, jehož 
p ítomností je zajišt no tzv. další tení a možnost konzultace pro zdravotního laboranta. 
Definitivní diferenciální diagnózu stanovuje léka . Poskytovatel služeb cytologické laborato e 
dále zam stnává minimáln  jednoho cytotechnologa na úplný úvazek. 

Léka i a cytodiagnostikové: 

A) léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru patologie dle zákona 95/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání odborné zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
léka e, zubního léka e a farmaceuta, v platném zn ní.  

ČÁSTKA 14/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 183



B) léka  se specializací v oboru gynekologie a porodnictví a s osv d ením o vykonané zkoušce 
pro odbornou zp sobilost pro speciální úsek innosti v oboru gynekologická cytologie dle d íve 
platných p edpis  nebo absolvováním jiného obdobného vzd lávacího programu, který byl 
schválen eskou léka skou komorou dle jejích stavovských p edpis ,  

C) zdravotnický pracovník, který získal odbornou zp sobilost zdravotního laboranta podle 
zákona . 96/2004 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  a specializovanou zp sobilost v oboru 
cytodiagnostika podle na ízení vlády . 31/2010 Sb. nebo zvláštní odbornou zp sobilost 
v oboru cytodiagnostika. Na innosti se mohou dále podílet jiní odborní pracovníci a to pod 
odborným dohledem léka e nebo zdravotnického pracovníka se zp sobilostí k výkonu 
povolání bez odborného dohledu a specializovanou zp sobilostí v oboru cytodiagnostika. 

 

UCHAZE  O UD LENÍ STATUTU SCREENINGOVÉHO PRACOVIŠT  PRO SCREENING 
KARCINOMU D LOŽNÍHO HRDLA DÁLE DOLOŽÍ: 

 

1. Jména a po et osob, jež uchaze  o statut screeningového pracovišt  zam stnává 
pro práce pomocné a administrativní. 

2. Osobní údaje vedoucího pracovníka uchaze e o statut screeningového pracovišt  – 
jméno a p íjmení, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši 
jeho pracovního úvazku.  

3. Jména, kopie nejvyšší dosažené kvalifikace a délka úvazk  odborného zástupce 
a pracovník , kte í jsou nositeli výkon  v cervikovaginální cytologii uchaze e o statut 
screeningového pracovišt  v období od 1. 1. do 31. 12. p edešlého roku a v roce podání 
žádosti. 

 

l. 4 
Ostatní požadavky 

Sou ástí podmínek je jasn  definovaná návaznost nález  cytologické laborato e na konkrétní 
gynekologické a onkologické, p ípadn  další odborné ambulance, aby zjišt ný i podez elý 
zhoubný nádor i prekancerosa mohly být bez zbyte ného prodlení terapeuticky ešeny 
v rámci nezbytné interdisciplinární spolupráce. Musí být zajišt na také zp tná informa ní 
vazba mezi léka i provád jícími chirurgickou lé bu, onkology a screeningovým pracovišt m. 
Poskytovatel služeb cytologické laborato e pr b žn  vyhodnocuje validitu a efektivitu 
screeningových vyšet ení, která provádí. 

 

OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI, KTERÉ UCHAZE  DOLOŽÍ SE ŽÁDOSTÍ O UD LENÍ STATUTU 
SCREENINGOVÉHO PRACOVIŠT  PRO SCREENING KARCINOMU D LOŽNÍHO 
HRDLA: 

 

1. Informace, zda je hodnocení preparátu kvalifikovaným léka em dostupné v pr b hu 
celé pracovní doby. 
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2. Vymezení území, pro které je uchaze  o statut screeningového pracovišt  pro 
screening karcinomu d ložního hrdla schopen zajistit poskytování screeningu 
karcinomu d ložního hrdla. 

3. Údaje o po tu vyšet ených žen v rámci poskytovatele – uchaze e o statut 
screeningového pracovišt  pro screening karcinomu d ložního hrdla v intervalu od 
1. 1. do 31. 12. roku 2019 nebo 2020 nebo 2021. 

4. Vý et zdravotních pojiš oven, s nimiž má laborato  smlouvu o výkonech odb. 817 resp. 
823, týkajících se cytologické diagnostiky, v souladu s vyhl. Ministerstva zdravotnictví 
. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy. 

5. Kopie statistického výkazu uchaze e o statut screeningového pracovišt  za 3 p edešlé 
kalendá ní roky pro ÚZIS, bez z etele k p ípadným zm nám osoby vedoucího 
pracovníka, názvu nebo sídla ZZ.  

6. Po et žen, identifikovaných rodným íslem, jimž pracovišt  provedla cytologické 
vyšet ení cervikovaginální oblasti v intervalu od 1. 1. do 31. 12. p edešlého 
kalendá ního roku.  

7. Po et žen, identifikovaných rodným íslem, jimž uchaze  o statut screeningového 
pracovišt  provedl ve stejném období vyšet ení cervikovaginální oblasti opakovan , 
bez z etele k pracovišti, kde byl proveden odb r materiálu. 

8. Popis možnosti vyhledání p edchozích vyšet ení téže osoby a dohledání jejího 
substrátu (skla). Zp sob expedice nález  z uchaze e o statut screeningového 
pracovišt  a obvyklý interval od p ijetí preparátu k odeslání výsledku. 

9. Po et nález , kde cytologický nález byl formulován jako ASCUS, resp. ASC-US 
v období od 1. 1. do 1. 12. p edešlého roku. 

10. Kopie výro ní zprávy laborato e pro gynekology, kte í jí zasílají materiály 
cervikovaginální cytologie s pr vodními komentá i za období od 1. 1. do 31. 12. roku 
p edešlého podání žádosti. 

11. Vý et správních celk  (d ív jších okres ), do nichž služby uchaze e o statut 
screeningového pracovišt  zasahují. 

 

 

l. 5 
Indikátory kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti pracovišt  

 
Uchaze  musí být v daném období držitelem Osv d ení o akreditaci dle ISO SN 15189 nebo 
Osv d ení o spln ní podmínek auditu II NASKL.  
 
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut screeningového pracovišt  pro screening 
karcinomu d ložního hrdla pravideln  sleduje k 31. 12. daného roku níže uvedené indikátory 
kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti pracovišt . Sledované indikátory na vyžádání 
p edloží Ministerstvu zdravotnictví.  
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Screeningová pracovišt , která provádí screeningové cytologické gynekologické vyšet ení, 
vede samostatn  evidenci screeningových vyšet ení, která obsahuje minimáln : 
 

 Celkový po et jednotlivých cervikovaginálních cytologických vyšet ení za období 1 roku.  
 Jméno a identifika ní íslo pacientky, íslo zdravotní pojiš ovny pacientky, po adové íslo 

pr vodky, jméno odesílajícího gynekologa a cytologickou diagnózu.  
 
Screeningové pracovišt  poskytuje odborným ambulancím výro ní zprávu zahrnující 
procentuální zastoupení pozitivních nález . 
 
Screeningové pracovišt  vede zdravotnickou dokumentaci v souladu s vyhláškou 
o zdravotnické dokumentaci a je schopna poskytnout anonymizované údaje. 
 
Kontrola pln ní kritérií je provád na v souladu s platnými právními p edpisy orgány k tomu 
ur enými. 
 

 
l. 6 

Sledování a vyhodnocování innosti screeningového programu (datový audit) 

Koordinací datového auditu screeningového programu je pov en Ústav zdravotnických 
informací a statistiky R (dále jen „ÚZIS R“), který spravuje Národní zdravotnický informa ní 
systém ur ený mimo jiné k hodnocení program  prevence vážných onemocn ní.   

Centrální sb r dat ze screeningových pracoviš  dále provádí Institut biostatistiky a analýz 
Léka ské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 126/3, 625 00 Brno (dále jen „IBA LF MU“), 
kterému screeningová pracovišt  p edávají data na základ  písemné smlouvy. 

ÚZIS R v sou innosti s IBA LF MU a MZ R zve ej uje Metodiku pro provád ní datového 
auditu (dále jen „Metodika“), specifikující proces sb ru dat a výpo et ukazatel  kvality 
a výkonnosti.  

Screeningové pracovišt  pr b žn  zaznamenává údaje o screeningovém procesu v rozsahu 
definovaném Metodikou a provádí pro ú ely sledování kvality vlastní hodnocení. Screeningové 
pracovišt  je povinno doložit výsledky datového auditu screeningu karcinomu d ložního hrdla 
a hodnoty indikátor  kvality a výkonnosti v období jeho innosti v programu screeningu 
karcinomu d ložního hrdla. 

Screeningová pracovišt  dále p edávají pravideln  údaje k centrálnímu zpracování formou 
datových v t v souladu s Metodikou.  
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P íloha . 1 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ R 
KOMISE PRO SCREENING KARCINOMU D LOŽNÍHO HRDLA 

 
Žádost o ud lení statutu screeningového pracovišt  pro 

screening karcinomu d ložního hrdla 
 
 
Poskytovatel zdravotních služeb 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Pracovišt  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Úplná adresa 
………………………………………………………………………………………………… 
 
I Z         I  
……………………..       ………………………… 
 
Statutární orgán 
 ………………………………………………. …. ………………………………………….. 
 
Žádám o ud lení statutu screeningového pracovišt  pro screening karcinomu d ložního 
hrdla. 
Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že: 
1. všechny údaje uvedené v žádosti a na akredita ních formulá ích jsou pravdivé 
2. dodržím všechny podmínky a kritéria, každou zm nu oznámím Ministerstvu zdravotnictví 
nebo jinému z izovateli a zdravotním pojiš ovnám a umožním kontrolu jejich pln ní  
 
Dále se zavazuji, že 

 zajistím sb r a p edávání údaj  o screeningovém procesu pro centrální zpracování 
v souladu s metodikou vydanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky R, 

 souhlasím s tím, aby Ústav zdravotnických informací a statistiky R poskytl údaje, 
které vede v Národním zdravotnickém informa ním systému o poskytovateli 
zdravotních služeb, jehož jsem statutárním orgánem, MZ R za ú elem hodnocení této 
žádosti, i kontrolu pln ní podmínek dle Výzvy v budoucnu, 

 souhlasím s tím, aby Institut biostatistiky a analýz Léka ské fakulty Masarykovy 
univerzity poskytl souhrnné statistické informace o innosti poskytovatele zdravotních 
služeb, jehož jsem statutárním orgánem, MZ R za ú elem hodnocení této žádosti, i 
kontrolu pln ní podmínek dle Výzvy v budoucnu. 

 
 
Podpis statutárního orgánu a razítko PZS 
 
V………………………………..dne ……………. ……………………………………………… 
 
 
Vypln nou a podepsanou žádost zašlete na adresu: Ministerstvo zdravotnictví R, odbor zdravotní pé e, Komise pro screening 
karcinomu d ložního hrdla, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  
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SCREENINGOVÉ PRACOVIŠT  V MAMÁRNÍM SCREENINGOVÉM PROGRAMU 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu screeningového pracovišt  
v mamárním screeningovém programu podle § 113d zákona . 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve zn ní ú inném od 
1. 1. 2022  

 

 ÁST I 

Kontext 

Screeningem karcinomu prsu (dále jen screening) se rozumí organizované, kontinuální 
a vyhodnocované úsilí o asný záchyt zhoubných nádor  prsu provád ním screeningového 
mamografického vyšet ení a dopl ujících diagnostických metod u populace žen, které 
nepoci ují žádné p ímé známky p ítomnosti karcinomu prsu. 
 
Zám rem screeningového programu je zaru it ženám v eské republice kvalifikovaná 
screeningová vyšet ení prsu na pracovištích spl ujících kritéria moderní, specializované, 
efektivní a komplexní mamární diagnostiky. 
 
Cílem screeningu je zvýšení asnosti záchytu zhoubných nádor  prsu a p ednádorových stav  
a tím zvýšení podílu asných stádií na úkor stádií pokro ilých, což povede k poklesu úmrtnosti 
na toto onemocn ní.  
 
Dalšími cíli jsou redukce abla ních operací, dosažení vysokého podílu operací 
zachovávajících prs, širší uplatn ní cílených operací na lymfatických uzlinách umož ujících 
lymfatickou drenáž horní kon etiny a redukce aplikací a intenzity cytotoxické chemoterapie. 
 
Diagnostickým vyšet ením prsu se rozumí vyšet ování žen s p íznaky, které by mohly být 
s vyšší pravd podobností projevem zhoubného onemocn ní prsu. 
 
Cílem diagnostického vyšet ení prsu je zjistit podstatu p íznak  a vylou it i potvrdit malignitu. 

 
 

 ÁST II 
 

Postup a lh ty p i p edkládání žádostí o ud lení statutu 
 

l. 1 
Ministerstvo zdravotnictví tímto uve ej uje výzvu k podání žádosti o ud lení statutu 
screeningového pracovišt  v mamárním screeningovém programu (dále také jen „mamární 
screening“) podle § 113d zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve zn ní ú inném od 1. 1. 2022. 

Požadavky na technické a v cné vybavení pracovišt , požadavky na personální zabezpe ení 
a další požadavky nezbytné pro ud lení statutu musí být spln ny ke dni podání žádosti 
o ud lení statutu.  
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Územím, kde má být mamární screening provád n, je eská republika. 

Statut screeningového pracovišt  bude ud len na dobu do 31. 12. 2026.  

Žádost se stanovenými doklady se p edkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2, a to 
ve lh t  do 30 kalendá ních dn  od zve ejn ní této výzvy. Lh ta pro podání žádosti 
je zachována, je-li posledním dnem lh ty žádost podána k poštovní p eprav . Bude-li žádost 
podána prost ednictvím datové schránky, považuje se žádost za v asn  
podanou, je- li nejpozd ji poslední den lh ty dodána do datové schránky Ministerstva 
zdravotnictví. 

Pro tento ú el se doporu uje použít formulá  žádosti o ud lení statutu screeningového 
pracovišt  v mamárním screeningovém programu uvedený v p íloze výzvy. 

l. 2 
Organizace a ízení screeningového programu 

1. Screeningový program centráln  ídí na celostátní úrovni Ministerstvo zdravotnictví (dále 
ministerstvo nebo MZ). Screeningový program je ur en k podpo e asného záchytu nádor  
prsu, k zabezpe ení správného provád ní screeningu a optimalizace sít  screeningových 
pracoviš  a zajišt ní interdisciplinární spolupráce odborník , zabývajících se problematikou 
diagnostiky nádor  prsu.  
 
2. Ministerstvo zejména posuzuje spln ní podmínek provád ní screeningu a ud luje i odnímá 
statut screeningového pracovišt  v mamárním screeningovém programu, vyhodnocuje 
výsledky auditu programu, provádí úpravu screeningového programu a legislativní zm ny 
týkající se screeningu a mamární diagnostiky.  
 
3. Ministerstvo p i ešení odborných záležitostí úzce spolupracuje s odborníky, organizacemi 
a sdruženími, zejména s Komisí odborník  pro mamární diagnostiku Radiologické spole nosti 

LS JEP, Asociací mamodiagnostik  R, Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy 
University v Brn  (dále jen „IBA“), Ústavem zdravotnických informací a statistiky R (dále jen 
„ÚZIS“),  s výbory odborných spole ností zabývajícími se problematikou diagnostiky a lé ení 
chorob prsu, pacientskými organizacemi, zdravotními pojiš ovnami a dalšími. 
 
 
4. Ministerstvo pravideln  hodnotí provád ní screeningového programu na jednotlivých 
pracovištích, v regionech i celé R s cílem dodržení vysoké kvality a odstra ování p ípadných 
nedostatk . P i systematickém nepln ní podmínek provád ní screeningu na screeningovém 
pracovišti,  MZ upozorní poskytovatele s výzvou k náprav . P i trvajícím nesouladu 
s podmínkami MZ m že statut screeningového pracovišt  odejmout.  
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l. 3 
Základní podmínky pro ud lení statutu screeningového pracovišt  v mamárním 

screeningovém programu 
 

1. Integrace a komplexnost diagnostického procesu 

Poskytovatel zdravotních služeb ucházející se o statut screeningového pracovišt  (dále jen 
uchaze ) provádí minimáln  tyto metody a úkony: mamografii (screeningovou i diagnostickou, 
základní i dopl ující projekce), duktografii, ultrasonografii prs , ultrasonograficky navigované 
interven ní výkony (tenkojehlovou aspiraci, core-cut biopsii), cílené klinické vyšet ení (palpaci, 
aspekci).  

Povinnou sou ástí screeningového programu je i získávání anamnestických a klinických údaj  
(nap íklad formou dotazníku) pot ebných pro správné zhodnocení snímk , k ur ení diagnózy 
i k selekci vysoce rizikových žen vhodných k dispenzarizaci. 

Pokud uchaze  sám neprovádí stereotaktickou lokalizaci a punkci, vyšet ení prs  magnetickou 
rezonancí i vakuovou biopsii, uvede v žádosti, na jaké pracovišt  pacientky indikované 
k t mto dopl ujícím výkon m posílá. 

2. Trvání screeningu a následného diagnostického procesu, objednací doby 

Nález u negativního výsledku je vyhotoven nejpozd ji do 3 pracovních dn . I p i 
nejednozna ných, podez elých i pozitivních nálezech vyžadujících další vyšet ení musí být 
zaru en co nejrychlejší postup, jehož výsledkem je oznámení alespo  p edb žného výsledku 
nejpozd ji do 15 dní. Pokud je t eba ve výjime ných p ípadech provést zvláš  specializované 
zdravotní výkony mimo dané zdravotnické za ízení, odpovídá as k získání definitivního 
výsledku možnostem provedení t chto výkon  jiným poskytovatelem zdravotních služeb.  

Objednací doby na screeningovou mamografii by nem ly dlouhodob  p ekra ovat 6 týdn  
(optimáln  4 týdny). Údaje o objednací dob  musí být pr b žn  zve ej ovány a m sí n  
aktualizovány tak, aby byly ve ejn  dostupné (nap íklad na portálu www.mamo.cz nebo na 
webových stránkách screeningového pracovišt  (poskytovatele).  

3. Kvalifikace pracovník  

K zajišt ní prvního a druhého hodnocení ( tení) screeningové mamografie a zabezpe ení 
provedení dalších následných diagnostických metod jsou ve screeningovém pracovišti 
požadováni minimáln  2 léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody (dále jen „radiolog“). Alespo  jeden léka  musí být v pracovn  právním 
vztahu pro screening (odb. 806) a diagnostiku onemocn ní prsu (odb. 809) v celkovém úvazku 
minimáln  0,6.  

Dále je nezbytné doložení nejmén  2 radiologických asistent  v pracovn  právním vztahu na 
pracovišti pro screening (odb. 806). 

P i radiologických innostech musí být k dispozici (nap íklad na základ  pracovn  právního 
vztahu, smlouvy apod.) radiologický fyzik s p íslušnou specializovanou zp sobilostí v oblasti 
radiodiagnostiky, který v p ípad  pot eby poskytuje konzultace o optimalizaci, v etn  
dozimetrie pacientky, zabezpe ování jakosti, v etn  operativního ízení jakosti, a který 
v p ípad  nutnosti poskytuje poradenství v záležitostech týkajících se radia ní ochrany p i 
léka ském ozá ení.  
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4. Po ty provedených vyšet ení 

Uchaze  o statut screeningového pracovišt  splní v tomto bod  vstupní kritéria k provád ní 
screeningu, pokud se mamografickou diagnostikou zabývá alespo  3 roky a v uplynulých t ech 
letech alespo  jednou mamograficky vyšet il 5000 žen/1 rok.  

5. Sí  screeningových pracoviš  

Mamární screening je možné provád t jen na adrese uvedené v žádosti. P i zm n  místa 
poskytování je t eba neprodlen  novou adresu nahlásit na MZ.   

K udržení i zvýšení ú asti ve screeningu ve špatn  dostupných oblastech m že uchaze  
o statut screeningového pracovišt  v rámci jedné žádosti požádat o možnost provád ní 
screeningu na další adrese. 

6. Požadavky na technické vybavení, vyšet ovací postupy a indika ní kritéria  

Indika ní kritéria a podrobn jší požadavky na p ístrojové vybavení, techniku, vyšet ovací 
postupy pro provád ní mamografie a dalších metod, na indikace dalších dopl ujících vyšet ení 
a hodnocení kvality p i léka ském ozá ení screeningovém a diagnostickém jsou uvedeny 
v Národním radiologickém standardu a Indika ních kritériích – mamografie (V stník MZ R 
. 3/2021).   

7. Požadavky na zabezpe ení radia ní ochrany 

Poskytovatel zdravotních služeb provád jící mamární screening musí mít platné povolení 
Státního ú adu pro jadernou bezpe nost ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7 zákona 
. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve zn ní pozd jších p edpis .  

Poskytovatel zdravotních služeb zabezpe uje a dodržuje ustanovení týkající se léka ského 
ozá ení a klinických audit  podle zákona . 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 
v platném zn ní.   
 

Screeningové pracovišt  je povinno p i zkouškách provozní stálosti postupovat podle platné 
metodiky SÚJB.  

 
8. Interdisciplinární spolupráce a návaznost pé e p i zjišt ní nádoru prsu 

Sou ástí podmínek pro provád ní mamografického screeningu je jasn  definovaná návaznost 
screeningového pracovišt  na tzv. komplexní onkologická centra i skupiny, chirurgické, 
gynekologické a onkologické ambulance a mamární komise, aby zjišt ný i podez elý zhoubný 
nádor byl bez zbyte ného prodlení ov en a terapeuticky ešen v rámci nezbytné 
interdisciplinární spolupráce. Je zajišt na také zp tná informa ní vazba mezi léka i 
provád jícími chirurgickou lé bu, onkology a screeningovým pracovišt m, které pr b žn  
vyhodnocuje validitu a efektivitu screeningových vyšet ení, která provádí. 

9. Kontinuita screeningu nádor  prsu 

Poskytovatel zdravotních služeb provád jící screening vede záznam každé klientky 
o provedeném preventivním vyšet ení a jeho výsledku v písemné, obrazové, p ípadn  
elektronické podob , p i emž doba archivace se ídí platnými p edpisy. Mamogramy 
z p edchozích screeningových vyšet ení jsou k dispozici na jednom pracovišti, vzhledem 
k tomu, že o záchytu nádoru prsu m že rozhodnout dynamika zm n v ase. Poskytovatel 
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zdravotních služeb zajiš uje na vyžádání se souhlasem klientky p edání celé dokumentace 
o dosavadním screeningovém vyšet ení novému screeningovému pracovišti, které pé i o ženu 
p ebírá (nap íklad z d vodu zm ny bydlišt  nebo na p ání klientky). 

10. Sledování a vyhodnocování innosti screeningového programu (datový audit) 

Koordinací datového auditu screeningového programu je pov en Ústav zdravotnických 
informací a statistiky R (ÚZIS R), který spravuje Národní zdravotnický informa ní systém 
ur ený mimo jiné k hodnocení program  prevence vážných onemocn ní.   

Centrálním sb rem dat ze screeningových pracoviš  je dále pov en Institut biostatistiky 
a analýz Léka ské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 126/3, 625 00 Brno (IBA LF MU), 
kterému screeningová pracovišt  p edávají data na základ  písemné smlouvy. 

ÚZIS R v sou innosti s IBA LF MU a MZ zve ej uje Metodiku pro provád ní datového auditu 
(dále jen Metodika), specifikující proces sb ru dat a výpo et ukazatel  kvality a výkonnosti.  

Screeningové pracovišt  pr b žn  zaznamenává údaje o screeningovém procesu, eviduje 
a provádí pro ú ely sledování kvality vlastní hodnocení. Screeningové pracovišt  je povinno 
doložit výsledky datového auditu mamografického screeningu a hodnoty indikátor  kvality 
a výkonnosti v období jeho innosti v programu screeningu nádor  prsu. 

Screeningové pracovišt  dále p edává pravideln  údaje k centrálnímu zpracování formou 
datových v t v souladu s platnou metodikou ÚZIS R.  

11. Ov ení pln ní podmínek screeningového programu 

Poskytovatel zdravotních služeb umožní na svém screeningovém pracovišti provedení 
místního šet ení MZ. P edm tem místního šet ení je ov ení napln ní a dodržování podmínek 
provád ní screeningu po dobu platnosti statutu.  
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P íloha . 1 
 

    Žádost poskytovatele zdravotních služeb o ud lení statutu screeningového 
pracovišt  v mamárním screeningovém programu  

 

Ministerstvo zdravotnictví R – Odbor zdravotní pé e  
Žádost o ud lení statutu screeningového pracovišt  v mamárním 

screeningovém programu 
 
 
Poskytovatel zdravotních služeb 
Sídlo 
I  
I Z 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Pracovišt , pro které ud lení statutu žádá 
 
Název (I P)…………………………………………………………………………………… 
 
Úplná adresa místa provozování screeningového pracovišt  
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Orgán poskytovatele 
 ………………………………………………. …. ………………………………………….. 
Žádám o ud lení statutu screeningového pracovišt  v mamárním screeningovém programu 
v R. 
Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé 
a pracovišt  spl uje všechny podmínky uvedené ve výzv .   
Beru na v domí, že jsem povinen strp t kontrolu pln ní podmínek k provád ní screeningu. 
Dále se zavazuji, že  
 zajistím dodržování všech podmínek a kritérií uvedených ve výzv  a v doporu eném 

standardu po celou dobu ud lení statutu, 
 oznámím neprodlen  MZ každou zm nu údaj  uvedených v žádosti (zm na 

poskytovatele, sídla, místa provozování aj.), 
 v p ípad  za azení do programu umožním zp ístupn ní výsledk  datového auditu 

a klinických audit  pro vyhotovení souhrnného ro ního datového auditu všech 
screeningových pracoviš  v eské republice, 

 souhlasím s tím, aby údaje zjišt né p i kontrole Státním ú adem pro jadernou bezpe nost 
byly poskytnuty ministerstvu pro pot eby kontroly innosti pracovišt ,   

 souhlasím s využitím údaj  zdravotních pojiš oven o po tech provád ných vyšet ení pro 
pot eby kontroly innosti pracovišt , 

 zajistím sb r a p edávání údaj  o screeningovém procesu pro centrální zpracování 
v souladu s metodikou vydanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky R, 

 souhlasím s tím a žádám, aby Ústav zdravotnických informací a statistiky R poskytl údaje, 
které vede v Národním zdravotnickém informa ním systému o poskytovateli zdravotních 
služeb, jehož jsem statutárním zástupcem, ministerstvu za ú elem kontroly pln ní 
podmínek dle Výzvy v budoucnu, 
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 souhlasím s tím a žádám, aby Institut biostatistiky a analýz Léka ské fakulty Masarykovy 
univerzity poskytl souhrnné statistické informace o innosti poskytovatele zdravotních 
služeb, jehož jsem statutárním zástupcem, ministerstvu za ú elem hodnocení této žádosti, 
i kontrolu pln ní podmínek dle Výzvy v budoucnu. 

 
 

Podpis statutárního zástupce a razítko 
poskytovatele 

 
 
V………………………………..dne ……………. ……………………………………………… 
 
 
Vypln nou a podepsanou žádost v etn  p íloh zašlete na adresu Ministerstvo zdravotnictví R, OZP, Palackého nám. 4,  
128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou MZ R 
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K žádosti poskytovatele zdravotních služeb o ud lení statutu screeningového 
pracovišt  v mamárním screeningovém programu p iložte: 

  

 

1. Údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení poskytovatele – 
uchaze e o statut screeningového pracovišt  v mamárním screeningovém 
programu, v n mž má být zdravotní pé e poskytována (Mamografický p ístroj, 
Ultrazvukový p ístroj, stá í). 

2. Údaje o personálním zabezpe ení pro screening a diagnostiku onemocn ní prsu 
v etn  kapacity (úvazku) pro screening a diagnostiku onemocn ní prsu – doložit 
nap íklad kopií platných p íloh . 2 u nejv tší zdravotní pojiš ovny v regionu pro 
odbornost 806 a 809 (v diagnostice onemocn ní prsu). 

3. Vymezení území, pro které je uchaze  o statut screeningového pracovišt  
v mamárním screeningovém programu schopen zajistit poskytování mamárního 
screeningu.  

4. Údaje o po tu vyšet ených pacient  ve struktu e: diagnostická a screeningová 
mamografie zvláš , ultrazvukové vyšet ení prsu, biopsie) u poskytovatele – uchaze e 
o statut screeningového pracovišt  v mamárním screeningovém programu v roce 
2019 nebo 2020 nebo 2021. 

5. Údaje o vedoucím léka i screeningového pracovišt  – jméno a p íjmení, email, 
telefon. 

6. Kopie záv re né zprávy o výsledku posledního Externího klinického auditu (podle 
zák. . 373/2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ČÁSTKA 14/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 195



PRACOVIŠT  PRO SCREENINGOVOU KOLONOSKOPII 
V PROGRAMU SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu pracovišt  pro screeningovou 
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu podle § 113d 

zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve zn ní ú inném od 1. 1. 2022 

 

ÁST 1 

Kontext 
 
Rakovina tlustého st eva a kone níku je jednou z nej ast jších onkologických diagnóz ve 
všech vysp lých státech. V mezinárodním srovnání eská republika obsazuje místa 
porovnatelná s evropským pr m rem. Podle nejnov jších dat stojí eská populace muž  
v evropském p ehledu na 12. míst , u žen potom obsazujeme 14.-16. nejvyšší pozici v Evrop . 
Každý rok je v eské republice zhoubný nádor tlustého st eva i kone níku zjišt n asi u 7700 
osob a tém  3400 pacient  na toto onemocn ní v naší zemi umírá. 
 
Screeningem kolorektálního karcinomu (KRK) rozumíme organizované, kontinuální 
a vyhodnocované úsilí o asný záchyt prekurzorových lézí a zhoubných nádor  kolorekta 
pomocí preventivních vyšet ení u asymptomatických (bezp íznakových) jedinc  nad 50 let 
v ku. Vyšet eními jsou testy na okultní krvácení ve stolici (TOKS), provád né ve v ku od 50 
do 54 let v ku v jednoro ním intervalu a od 55 let v ku ve dvouletém intervalu. V p ípad  
pozitivity testu následuje TOKS-pozitivní kolonoskopie. Dalším vyšet ením je screeningová 
kolonoskopie, která je provád ná od v ku 50 let a m že být v intervalu 10 let zopakována. 
TOKS-pozitivní kolonoskopie a screeningová kolonoskopie jsou souhrnn  ozna ovány jako 
preventivní kolonoskopie.  
 
Cílem screeningu je zvýšení asnosti záchytu prekurzorových lézí (pokro ilých adenom ) 
a zhoubných nádor  kolorekta a zvýšení podílu asných stádií kolorektálního karcinomu na 
úkor stádí pokro ilých, což vede ke snížení incidence a mortality na toto onemocn ní. Dalšími 
cíli jsou redukce paliativních, nekurativních operací u pokro ilých stádií onemocn ní a dalších 
chirurgických i endoskopických paliativních výkon  u neresekabilních nádor . 
 

 
 

ÁST 2 
 

Výzva k podání žádosti o ud lení statutu pracovišt  pro screeningovou 
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu 

 
l. 1 

Základní podmínky pro ud lení statutu pracovišt  pro screeningovou kolonoskopii 
v programu screeningu kolorektálního karcinomu 
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MZ R tímto uve ej uje výzvu k podání žádosti o ud lení statutu pracovišt  pro screeningovou 
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu (dále také jen „screeningové 
pracovišt “) podle §113d zákona . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách).  

Požadavky na technické a v cné vybavení zdravotnického za ízení, požadavky na personální 
zabezpe ení a další požadavky nezbytné pro ud lení statutu screeningového pracovišt  musí 
být spln ny ke dni podání žádosti o ud lení statutu.  

Územím, pro které má být zdravotní pé e ve screeningu kolorektálního karcinomu 
poskytována, je eská republika. 

Statut screeningového pracovišt  bude ud len na dobu do 31. 12. 2026.  

Žádost se stanovenými doklady se p edkládá MZ R na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor zdravotní pé e, Palackého nám stí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lh t  do 30 kalendá ních 
dn  od zve ejn ní této výzvy. Lh ta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem 
lh ty žádost podána k poštovní p eprav . Bude-li žádost podána prost ednictvím datové 
schránky, považuje se žádost za v asn  podanou, je-li nejpozd ji poslední den lh ty dodána 
do datové schránky MZ R. 

Pro tento ú el se doporu uje použít formulá  žádosti o ud lení statutu screeningového 
pracovišt  uvedený v p íloze výzvy. 

 

l. 2 
Organizace a ízení screeningového programu 

Screeningový program centráln  ídí na celostátní úrovni Ministerstvo zdravotnictví R. 
Podporuje asný záchyt kolorektálních nádor , zabezpe uje správné provád ní screeningu 
a optimalizaci sít  screeningových pracoviš  a zajiš uje interdisciplinární spolupráci odborník , 
zabývajících se problematikou diagnostiky kolorektálních nádor .  

 
 
 

ÁST 3 
 

Podmínky pro ud lení statutu screeningového pracovišt  
 

1. Požadavky na minimální technické a p ístrojové vybavení screeningového 
(endoskopického) pracovišt  na jednu vyšet ovnu 

Screeningové pracovišt  zabezpe í, aby používané zdravotnické prost edky odpovídaly 
ustanovením zákona . 123/2000 Sb. o zdravotnických prost edcích. 

a) Kolonoskop  

b) Procesor a zdroj sv tla 

c) Odsávací za ízení 

d) Elektrochirurgická jednotka  
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e) Akcesoria umož ující provád ní odb ru biopsií a odstran ní polyp   

f) Ru ní nebo automatický dezinfektor  

 

2. Požadavky na personální zabezpe ení  

a) léka  se specializací v oboru gastroenterologie, chirurgie nebo vnit ního léka ství  

 1,0 úvazek léka e se specializovanou zp sobilostí v oboru a s licencí F 002 pro 
provád ní kolonoskopie a metody endoskopické polypektomie 

b) všeobecná sestra 

 1,0 úvazek všeobecné sestry s odbornou zp sobilostí v oboru 

 

3. Požadavky na po ty provedených vyšet ení 

Pracovišt  musí prokázat provedení nejmén  1000 kolonoskopií (zdravotní výkony 15101, 
15103, 15105, 15107, 15404, 15403) a 250 terapeutických výkon  p i kolonoskopii, tzn. 
endoskopických polypektomií (EPE, 15950) a/nebo endoskopických  mukozních resekcí (EMR, 
15475) za rok.  

V p ípad  pracoviš  s menším po tem endoskopist  se vychází z po tu kolonoskopií 
a endoskopických polypektomií na jednoho endoskopistu. Minimálním po tem je provedení 
200 kolonoskopií a 50 terapeutických výkon  p i kolonoskopii, tzn. endoskopických 
polypektomií (EPE, zdravotní výkon 15950) a/nebo endoskopických  mukozních resekcí (EMR, 
zdravotní výkon 15475) za rok na jednoho endoskopistu.  

Každé screeningové pracovišt  provede a vykáže ro n  nejmén   100 preventivních 
kolonoskopií. 

 

4. Zajišt ní komplementu a související pé e 

Screeningové pracovišt  má smluvn  zajišt nou: 

a) 24hodinovou endoskopickou službu/p íslužbu (p edevším k endoskopickému ešení 
p ípadné komplikace p edchozí kolonoskopie, zejména pozdního krvácení po endoskopické 
terapii), 

b) možnost p ijmout pacienta s endoskopickou komplikací na l žkové odd lení, 

c) bezprost ední návaznost na chirurgické pracovišt  (k chirurgickému ešení p ípadné 
komplikace p edchozí kolonoskopie). 

 
5. Sledování a vyhodnocování innosti screeningového programu (datový audit) 

Koordinací datového auditu screeningového programu je pov en ÚZIS R, který spravuje 
Národní zdravotnický informa ní systém ur ený mimo jiné k hodnocení program  prevence 
vážných onemocn ní.   
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Centrální sb r dat ze screeningových pracoviš  dále provádí Institut biostatistiky a analýz 
Léka ské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 126/3, 625 00 Brno (dále jen „IBA LF MU“), 
kterému screeningová pracovišt  p edávají data na základ  písemné smlouvy. 

ÚZIS R v sou innosti s IBA LF MU a MZ zve ej uje Metodiku pro provád ní datového auditu 
(dále jen „Metodika“), specifikující proces sb ru dat a výpo et ukazatel  kvality a výkonnosti.  

Screeningová pracovišt  p edávají pravideln  údaje k centrálnímu zpracování náležitou 
formou v souladu s Metodikou. Screeningová pracovišt  jsou povinny doložit výsledky 
datového auditu screeningu kolorektálního karcinomu a hodnoty indikátor  kvality a výkonnosti 
v období jeho innosti v programu screeningu kolorektálního karcinomu. 

 

6. Kontrola kvality poskytované zdravotní pé e a výkonnosti pracovišt  
 
Screeningové pracovišt  sleduje, zaznamenává a elektronickou cestou (formou 
p eddefinovaných formulá  na internetové adrese http://crca.registry.cz) odesílá požadované 
údaje k centrálnímu zpracování, mezi které pat í zejména: 

 

Formulá  Osobní údaje subjektu:  

a) datum narození, 
b) pohlaví, 
c) adresa trvalého bydlišt  (okres, obec, PS ), 
d) zdravotní pojiš ovna. 

 
Formulá  Vyšet ení subjektu:  

a) test na okultní krvácení: datum (m síc, rok), I Z ordinace, jméno léka e, 
b) kolonoskopie: datum, jméno léka e, údaj o totální kolonoskopii, 
c) stupe  st evní o isty dle Bostonské škály (BBPS – Boston Bowel Preparation Scale), 
d) po ty nalezených a odstran ných polyp , 
e) komplikace kolonoskopie: perforace, 
f) komplikace terapeutického výkonu: perforace, krvácení, 
g) výsledek vyšet ení, 
h) podrobný popis nalezených adenom , 
i) podrobný popis nalezených karcinom . 

 
 
Každé screeningové pracovišt  musí spl ovat následující indikátory kvality, které budou 
v pravidelných intervalech hodnoceny MZ R na základ  dat z Registru preventivních kolonoskopií:  
 

a) provedení a zadání minimáln  100 preventivních kolonoskopií (TOKS-pozitivní nebo 
screeningové kolonoskopie) za jeden kalendá ní rok, 

b) adekvátní st evní o ista dle BBPS u  90 % preventivních kolonoskopií, 
c) podíl totálních kolonoskopií (dosažení céka potvrzené foto/videodokumentací) u  95 % 

preventivních kolonoskopií, 
d) záchyt adenomových polyp  (adenoma detection rate, ADR) celkem  25 %, 
e) záchyt adenomových polyp  (adenoma detection rate, ADR) u muž   30 %, 
f) záchyt adenomových polyp  (adenoma detection rate, ADR) u žen  20 %, 
g) sledování a vykazování komplikací (krvácení, perforace) do Registru. 
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Za zásadní kritéria pro ud lení statutu MZ R považuje: 

 
a) personální zabezpe ení screeningového pracovišt ,  

b) po et preventivních kolonoskopií za rok 2019 nebo 2020 nebo 2021 zadaných do Registru, 

c) p ístrojové vybavení.  
 
 
 
 

P íloha . 1 

Ministerstvo zdravotnictví R – Komise pro screening kolorektálního 
karcinomu 

 
 

Žádost o ud lení statutu pracovišt  pro screeningovou 
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu 

 
 
Poskytovatel zdravotních služeb 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Pracovišt  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Úplná adresa 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
I Z         I  
……………………..         ………………………… 
 
Statutární orgán 
 
 ……………………………………………….….…………………………………………….. 
  
Žádám o ud lení statutu pracovišt  pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu 
kolorektálního karcinomu. Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že všechny údaje uvedené 
v žádosti jsou pravdivé. Dále se zavazuji, že: 
 
 umožním na vyžádání zástupc m Ministerstva zdravotnictví eské republiky (dále jen „MZ 

R“) uvedené údaje zkontrolovat, 
 zajistím dodržování všech podmínek a kritérií programu podle V stníku 1/2009 a jeho 

úpravy ve V stníku 9/2020. 
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Dále se zavazuji, že: 

 zajistím sb r a p edávání údaj  o screeningovém procesu pro centrální zpracování 
v souladu s metodikou vydanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky R, 

 souhlasím s tím a žádám, aby Ústav zdravotnických informací a statistiky R poskytl 
údaje, které vede v Národním zdravotnickém informa ním systému o poskytovateli 
zdravotních služeb, jehož jsem statutárním zástupcem MZ R za ú elem hodnocení 
této žádosti, i kontrolu pln ní podmínek dle Výzvy v budoucnu, 

 souhlasím s tím a žádám, aby Institut biostatistiky a analýz Léka ské fakulty 
Masarykovy univerzity poskytl souhrnné statistické informace o innosti poskytovatele 
zdravotních služeb, jehož jsem statutárním zástupcem, MZ R za ú elem hodnocení 
této žádosti, i kontrolu pln ní podmínek dle Výzvy v budoucnu, 

 
 
 
          Podpis statutárního orgánu a razítko PZS 

 
V………………………………..dne ……………. ………………………………………………. 
 
 
Vypln nou a podepsanou žádost zašlete na adresu 
Ministerstvo zdravotnictví R, OZP, Komise pro screening kolorektálního karcinomu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2,  
MZ  
 

 

P ílohy k žádosti poskytovatele zdravotních služeb o ud lení statutu pracovišt  pro 
screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu 

1. Údaje o rozsahu a objemu poskytované zdravotní pé e, kterou je uchaze  o statut 
pracovišt  pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního 
karcinomu (dále jen „screeningové pracovišt “) schopen zajistit. 

2. Údaje o technickém a v cném vybavení zdravotnického za ízení uchaze e o statut 
screeningového pracovišt , v n mž má být zdravotní pé e poskytována, a o jejím 
personálním zabezpe ení.  

3. Prohlášení uchaze e o statut screeningového pracovišt , že je schopen splnit 
požadavky na technické a v cné vybavení zdravotnického za ízení pro poskytování 
kolorektálního screeningu a požadavky na personální zabezpe ení této zdravotní 
pé e v rozsahu a ve lh t  uvedených ve výzv . Požadavky na technické a v cné 
vybavení a personální zabezpe ení je uchaze  o statut screeningového pracovišt  
povinen plnit po celou dobu platnosti statutu.   

4. Osobní údaje vedoucího pracovníka screeningového pracovišt  – jméno a p íjmení, 
kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního 
úvazku.  

5. Vymezení území, pro které je uchaze  o statut screeningového pracovišt  schopen 
zajistit poskytování kolorektálního screeningu.  

6. Údaje o po tu vyšet ených pacient  v rámci zdravotnického za ízení uchaze e o 
statut screeningového pracovišt  v intervalu od 1. 1. do 31. 12. roku 2019 nebo 2020 
nebo 2021. 
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Statut 

Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkon  

lánek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkon  Ministerstva zdravotnictví (dále jen 

„Pracovní skupina“) je poradním orgánem ministra zdravotnictví, z ízeným podle § 17b 

odst. 3 zákona . 48/1997 Sb., o ve ejném zdravotním pojišt ní a o zm n  a dopln ní 

n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“). 

2. Pracovní skupina nemá vlastní právní subjektivitu. 

3. Místem jednání Pracovní skupiny je Ministerstvo zdravotnictví.  

 

lánek 2 

Poslání Pracovní skupiny 
 

1. Pracovní skupina napomáhá svou inností objektivizaci posuzování návrh  na za azování 

výkon  s bodovou hodnotou a s pravidly pro jejich vykazování (dále jen „výkon“) do 

seznamu zdravotních výkon  nebo zm nu i vy azení stávajících výkon  ze seznamu 

zdravotních výkon . 

 

2. Návrhy jsou doru ovány odboru regulace cen a úhrad. Pracovní skupina k návrh m 

zpracovává stanoviska. 

 

lánek 3 

Hodnocení návrh  
 

P i hodnocení návrh  a zpracovávání stanovisek Pracovní skupina postupuje podle lánku 3 

jednacího ádu Pracovní skupiny. 

 

lánek 4 

Složení Pracovní skupiny 
 

1. Pracovní skupinu tvo í její p edseda, místop edseda a další lenové. 
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2. P edsedu Pracovní skupiny, její leny a zástupce len  jmenuje a odvolává ministr 

zdravotnictví.1 Jednotlivé organizace jsou ministrem písemn  vyzvány k navržení len  

a jejich zástupc  do Pracovní skupiny. Zástupci mohou v plném rozsahu práv písemn   

zastoupit lena, v p ípad , že se nem že len zú astnit jednání. len a jeho zástupce se 

mohou ú astnit jednání spole n , pokud to vyžaduje povaha jednání. 

 

3. Organizace, které navrhují leny a zástupce len  Pracovní skupiny, a po et 

navrhovaných len : 

 

NÁZEV ORGANIZACE PO ET LEN  

eská léka ská spole nost JEP 1 

Ministerstvo zdravotnictví  4 

Všeobecná zdravotní pojiš ovna 1 

Svaz zdravotních pojiš oven R 1 

Sdružení ambulantních specialist  R 1 

Asociace nemocnic R  1 

Sdružení praktických léka  R  1 

eská léka ská komora 1 

eská asociace sester 1 

eská farmaceutická spole nost LS JEP 1 

 

4. Zástupci Ministerstva zdravotnictví budou jmenováni vždy po jednom lenu z odboru 

regulace cen a úhrad, odboru zdravotní pé e, odboru ošet ovatelství a neléka ských 

povolání a odd lení podpory práv pacient . 

 

5. Každý len má p i hlasování jeden hlas. 

 

6. Jednání Pracovní skupiny je neve ejné, p edseda Pracovní skupiny a každý len 

Pracovní skupiny, pop . jeho zástupce, za p edpokladu, že na jednání Pracovní skupiny 

 
1 Dle § 17b odst. 4 zákona 
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zastupuje lena, má právo p izvat na jednání nanejvýš jednoho  odborného poradce2, 

který nemá hlasovací právo. Více než jednoho poradce lze p izvat pouze po p edchozím 

souhlasu p edsedy Pracovní skupiny. Navrhovatele na jednání Pracovní skupiny 

zastupuje osoba ur ená p íslušnou organizací3, která návrh podala.4 

 

7. Jednání Pracovní skupiny se m že zú astnit i zástupce pacientské organizace5, a to bez 

hlasovacího práva. Tento zástupce má právo p izvat na jednání nanejvýš jednoho 

odborného poradce, který rovn ž nemá hlasovací právo.  

 

8. P edseda Pracovní skupiny, len Pracovní skupiny a jeho zástupce je jmenován na dobu 

neur itou. lenství lena a jeho zástupce zaniká p ijetím písemné rezignace na lenství 

ministrem zdravotnictví, odvoláním ministrem zdravotnictví, skon ením lenství nebo 

p sobení v organizaci, která lena navrhla, nebo smrtí lena i prohlášením lena za 

mrtvého. lenství p edsedy zaniká p ijetím písemné rezignace na lenství p edsedy 

ministrem zdravotnictví, odvoláním ministrem zdravotnictví, nebo smrtí p edsedy i 

prohlášením p edsedy za mrtvého. P edseda Pracovní skupiny, len Pracovní skupiny 

a jeho zástupce m že být jmenován i opakovan . 

 

9. lenové, jejich zástupci ani p edseda Pracovní skupiny nemají nárok na finan ní odm nu 

za výkon funkce. 

 

lánek 5 

P edseda Pracovní skupiny 
 

1. Odpovídá za innost Pracovní skupiny. 

2. Svolává jednání Pracovní skupiny, navrhuje program jednání a jednání ídí. 

3. Odpovídá za dodržování Statutu a Jednacího ádu Pracovní skupiny. 

4. Odpovídá ministrovi zdravotnictví za výstupy Pracovní skupiny. 

 

 
2 Podle projednávané problematiky 
3 Dle § 17b odst. 1 zákona 
4 Dle § 17b odst. 4 zákona 
5 Pacientskou organizací se pro ú ely tohoto Statutu rozumí právnická osoba, která 
a) je nezávislá, založená na principech demokracie a transparentnosti, 
b) má n kterou z následujících právních forem: spolek, ústav, obecn  prosp šná spole nost, 
c) je prokazateln  vedena a ízena pacienty i na jejím vedení a ízení mají pacienti v tšinový podíl, 
d) vyvíjí innost v oblasti pomoci pacient m a/nebo ochrany práv a zájm  pacient  na území eské republiky; tato innost musí být hlavní 
inností právnické osoby, musí být vyjád ena v jejím zakladatelském právním jednání a výkon innosti musí být z ejmý dle výro ních zpráv 

organizace, a 
e) trvá ode dne vzniku alespo  12 m síc  a prokazateln  vyvíjí innost v oblasti pomoci pacient m a/nebo ochrany práv a zájm  pacient  v 
období posledních 12 m síc . 
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lánek 6 

Místop edseda Pracovní skupiny 

1. V dob  nep ítomnosti p edsedy Pracovní skupiny plní úlohu p edsedy Pracovní skupiny, 

a to v plném rozsahu práv a povinností. 

2. Na prvním jednání Pracovní skupiny zvolí p ítomní lenové, pop . jejich zástupci ze svého 

st edu místop edsedu Pracovní skupiny. 

 

lánek 7 

lenové Pracovní skupiny a jejich zástupci 

1. lenové Pracovní skupiny a jejich zástupci jsou povinni zú astnit se jednání Pracovní 

skupiny. 

2. lenové Pracovní skupiny a jejich zástupci jsou povinni prezentovat závazná stanoviska 

organizací, které zastupují. 

3. lenové Pracovní skupiny a jejich zástupci jsou povinni ádn  zd vod ovat svá 

stanoviska k jednotlivým návrh m projednávaným na Pracovní skupin . 
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Jednací ád 

Pracovní skupiny  

 

lánek 1 

P íprava jednání Pracovní skupiny 
 

1. Pracovní skupina je poradním orgánem ministra zdravotnictví.  

2. Pracovní skupina zasedá dle pot eby, minimáln  jedenkrát za tvrtletí.  

3. lenové Pracovní skupiny jsou povinni svou neú ast na jednání p edem oznámit 

p edsedovi Pracovní skupiny, p edseda Pracovní skupiny je povinen svoji neú ast na 

jednání oznámit místop edsedovi Pracovní skupiny. 

4. Pracovní skupinu svolává a ídí její p edseda, v jeho nep ítomnosti místop edseda 

Pracovní skupiny.  

5. P edseda, pop . místop edseda odpovídají za dodržování Statutu a Jednacího ádu 

Pracovní skupiny. 

6. Pozvánku a p edložené návrhy zasílá p edseda Pracovní skupiny všem len m 
a p edkladatel m, nejmén  5 pracovních dn  p ed jednáním. 

 

 

lánek 2 
Jednání Pracovní skupiny 

 

1. Pracovní skupina je usnášení schopná, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina všech len , 

pop . jejich zástupc . 

2. Návrh je v  Pracovní skupin  p ijat, pokud hlasuje pro návrh alespo  polovina p ítomných 

len , pop . jejich zástupc , a sou asn  pokud nehlasují proti návrhu dva a více 

p ítomných len , pop . jejich zástupc .   

3. Nedosáhne-li se shody, musí být zaprotokolována stanoviska v etn  v cného 

a odborného zd vodn ní jednotlivých len  Pracovní skupiny, pop . jejich zástupc , kte í 

hlasovali proti nebo se zdrželi. Svá od vodn ní musí jednotliví lenové, kte í hlasovali proti 

návrhu nebo se zdrželi dodat písemn  na odbor regulace cen a úhrad, nejpozd ji 15 dn  

po jednání Pracovní skupiny. Pokud len písemné od vodn ní nedodá, ministr m že lena 

odvolat a vyzvat danou organizaci, kterou len zastupuje, k nominování jiného zástupce. 

4. Výdaje spojené s inností Pracovní skupiny hradí ministerstvo. 
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5. Technické, personální, administrativní zázemí Pracovní skupiny a zpracování p ijatých 

návrh  výkon  do seznamu zdravotních výkon  zajiš uje odbor regulace cen a úhrad 

ministerstva. 

6. Návrhy pro jednání Pracovní skupiny jsou p edkládány odboru regulace cen a úhrad na 

standardizovaném formulá i, jehož elektronická podoba je trvale p ístupná na 

internetových stránkách www.mzcr.cz.  

7. lenové Pracovní skupiny, pop . jejich zástupci, mají 30 dn  k tomu, aby se k jednotlivým 

návrh m písemn  vyjád ili. Jejich vyjád ení je sou ástí podklad  pro jednání Pracovní 

skupiny. Pokud se n kdo ve stanovené lh t  nevyjád í, bude se p edpokládat, že žádné 

p ipomínky k p edloženému návrhu neuplat uje a s návrhem souhlasí. 

8. Pokud p edseda Pracovní skupiny shledá p ipomínky jednotlivých len  jako zásadní 

a bude nutné jejich podrobn jšího projednání, svolá pracovní jednání k vypo ádání 

p ipomínek, kde budou p izvání p edkladatelé a jednotliví lenové, kte í uplatnili 

p ipomínky. Všechny návrhy jsou poté p edloženy do Pracovní skupiny, kde je 

o jednotlivých návrzích krátce diskutováno a hlasováno.  

9. Z každého jednání Pracovní skupiny je po izován zápis, který obsahuje popis pr b hu 

jednání a zd vodn né záv ry, p ípadn  požadavky pro další hodnocení p edkládaného 

návrhu, v etn  termín . 

10. Zápis je p ed zve ejn ním na internetových stránkách ministerstva rozeslán len m 

Pracovní skupiny k p ipomínkám a následn  k ov ení. Všichni lenové Pracovní skupiny, 

kte í hlasovali proti n jakému návrhu nebo se zdrželi, jsou povinni v rámci p ipomínek 

poslat nejpozd ji 15 dn  po jednání Pracovní skupiny písemné od vodn ní svého 

stanoviska k dopln ní do zápisu, pokud to již v zápisu není uvedeno. 

 

 

lánek 3 
Principy innosti Pracovní skupiny 

 a postup tvorby seznamu zdravotních výkon  

CÍL 

Cílem Pracovní skupiny je pr b žn  probíhající tvorba a úprava seznamu zdravotních výkon  

tak, aby jeho obsah odpovídal vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji v jejich 

nákladovosti. 

 

ČÁSTKA 14/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 207



ZÁKLADNÍ PRINCIP 

Pracovní skupina vyvíjí pr b žnou innost. V rámci této innosti je posouzena medicínská 

efektivita, ur ena relativní nákladovost jednotlivých výkon , odhadnuty celkové nároky na 

systém ve ejného zdravotního pojišt ní a provedeno porovnání s prokázaným lé ebným 

p ínosem stávajících postup  ur ených k lé b  ve stejné i obdobné indikaci, pokud to je 

možné. 

 

STANDARDNÍ POSTUP6 
 

Níže uvedené postupy sm ují k transparentnosti, reprodukovatelnosti, dohledatelnosti 

a relevantní doložitelnosti p i podávání, p ijímání a hodnocení návrh  na za azování výkon  

do seznamu zdravotních výkon  nebo zm nu i vy azení stávajících výkon  ze seznamu 

zdravotních výkon  (dále jen „návrh“) a p i zve ej ování t chto návrh  a záv r  Pracovní 

skupiny. 

 

Postup se stanovuje takto: 

 

1. Podání návrhu:  

Návrhy v zákonem definovaném rozsahu a struktu e se podávají pr b žn  odboru regulace 

cen a úhrad. Podmínkou p ijetí návrhu je p edložení písemné žádosti na standardizovaném 

formulá i, jehož elektronická podoba je trvale zve ejn na na internetových stránkách MZ R, 

opat ené razítkem a podpisem p edkladatele. V p ípadech, kdy navrhovaná zm na zasahuje 

do odborné a obsahové nápln  výkonu, p ípadn  je p edm tem žádosti sdílení daného výkonu 

jinou odborností, musí být návrh dopln n stanoviskem v cn  p íslušné odborné spole nosti.  

 

Za azení, zm nu nebo vy azení výkonu ze seznamu zdravotních výkon  navrhují Ministerstvo 

zdravotnictví, zdravotní pojiš ovna nebo p íslušná odborná spole nost, kterou se rozumí 

p íslušná odborná spole nost sdružená v eské léka ské spole nosti Jana Evangelisty 

Purkyn , profesní organizace nebo odborná spole nost, která sdružuje fyzické osoby 

s odbornou nebo specializovanou zp sobilostí vykonávající zdravotnické povolání.  

 

Sou ástí p edkládaného návrhu musí být návrh registra ního listu, který obsahuje alespo  

název výkonu, zd vodn ní návrhu, popis výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho 

 
6 Podrobné zn ní postupu p edkládání návrh  na jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkon  je uve ejn no na 
webových stránkách MZ R (https://www.mzcr.cz/standardni-postup-predkladani-navrhu-registracnich-listu-zdravotnich-
vykonu-do-seznamu-zdravotnich-vykonu/) 
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vykazování a podklady pro výpo et jeho bodové hodnoty. P i návrhu na za azení nového 

výkonu je sou ástí registra ního listu rovn ž posouzení ú innosti výkonu a porovnání 

s prokázaným lé ebným p ínosem existujících postup  ve stejné nebo podobné indikaci, je-li 

takové porovnání možné. 

 

2. Zve ejn ní seznamu návrh   

Seznam návrh  je veden a zve ej ován pr b žn  na internetových stránkách MZ R. Nejprve 

je ze strany odboru regulace cen a úhrad ministerstva provedena kontrola správnosti a v cné 

úplnosti návrhu z hlediska dodržování jednotné metodologie. V p íprad  nesprávn  nebo 

neúpln  vypln ného návrhu bude p edkladatel vyzván odborem regulace cen a úhradk jeho 

dopln ní. Do Pracovní skupiny budou postoupeny návrhy po dokon ení kontroly správnosti 

odborem regulace cen a úhrad ministerstva. Návrhy musí být zve ejn ny nejmén  po dobu 30 

dn  na internetových stránkách ministerstva.  

 

3. Hodnocení návrh  

Hodnocení návrh  probíhá pr b žn  na základ : 

1. kritického a objektivního posouzení medicínské efektivity navrhovaných postup  na 

základ  princip  evidence-based medicine, p i emž medicínská efektivita musí být 

porovnána s prokázaným lé ebným p ínosem existujících postup  ur ených k lé b  ve 

stejné, i obdobné indikaci, pokud to je možné, 

2. ur ení relativní nákladovosti jednotlivých výkon , 

3. ur ení celkových o ekávaných náklad  pro systém ve ejného zdravotního pojišt ní 

a jejich vlivu na finan ní stabilitu systému. 

 

4. Vypracování záv r  Pracovní skupiny 

Záv ry Pracovní skupiny musí být vypracovány a zve ejn ny nejpozd ji do 30 dní od jednání 

Pracovní skupiny. 

 
 
 
 
 
 

Mgr.et Mgr. Adam Vojt ch 
                                       ministr zdravotnictví 
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