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CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2017/DZP
ZE DNE 18. LISTOPADU 2016

O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH 
CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKAŘI HRAZENÝCH
Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenový předpis:

Část I.
Vysvětlení pojmů

Pro účely tohoto cenového předpisu se rozumí

 hrazenými zdravotními službami:
zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

 hrazenými přeshraničními službami:
zdravotní služby čerpané v jiném členském státě EU, pokud jde o zdravotní služby, které by 
byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,

 pojištěncem:
– pojištěnec podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

– osoba zdravotně pojištěná ve veřejném systému zdravotního pojištění v České republice, 
v členském státě EU, ve státě Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské 
konfederace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, nebo nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) 
č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato 
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, nebo podle jiných 
přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo osoba, která je pojištěncem státu, se 
kterým má Česká republika uzavřenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti 
sociálního zabezpečení zahrnující oblast zdravotního pojištění,

– osoba zaměstnaná na území ČR a její rodinní příslušníci pobývající s ní legálně na území 
ČR, a to za předpokladu, že zaměstnaná osoba je občanem státu, s nímž byla uzavřena 
asociační dohoda upravující nároky na zdravotní péči,



ČÁSTKA 9/2016����l����VĚSTNÍK MZ ČR 3

2

 pojištěncem jiného členského státu EU:
osoba, která je zdravotně pojištěna ve veřejném systému zdravotního pojištění pouze v jiném 
členském státě EU,

 vládním stipendistou:
cizí státní příslušník, který byl přijat ke studiu na vysoké škole v České republice na náklady 
českého státu a pobírá stipendium,

 výpomocnou zdravotní pojišťovnou:
zdravotní pojišťovna příslušná pro úhradu zdravotních služeb v České republice za pojištěnce
jiného členského státu EU, pojištěnce členského státu Evropského společenství volného 
obchodu (ESVO) nebo pojištěnce Švýcarské konfederace, za předpokladu, že pojištěnec na
území ČR pobývá a čerpá zdravotní služby při pobytu mimo příslušný členský stát, přičemž 
tato zdravotní pojišťovna uhradí zdravotní služby jménem příslušné instituce zdravotního 
pojištění v jiném členském státě EU, ESVO nebo ve Švýcarské konfederaci,

 smluvním poskytovatelem zdravotních služeb:
poskytovatel zdravotních služeb, který má se zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěnec 
pojištěn, nebo kterou si zvolil jako výpomocnou, uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě 
hrazených služeb; v případě pojištěnce jiného členského státu EU se za smluvního 
poskytovatele zdravotních služeb považuje poskytovatel zdravotních služeb, který má 
uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s alespoň jednou zdravotní 
pojišťovnou.

Část II.
Zdravotní služby

Oddíl A.
Maximální ceny zdravotních služeb

Maximální cenou se tímto Cenovým předpisem reguluje:

1) hodnota bodu pro zdravotní výkony, kde se pro účely vyúčtování a úhrady použije vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 134/1998 Sb.),
které jsou poskytovány pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU smluvním 
poskytovatelem zdravotních služeb,

2) hodnota bodu pro zdravotní výkony, kde se pro účely vyúčtování a úhrady použije vyhláška
č. 134/1998 Sb., které jsou poskytovány pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU při 
neodkladné zdravotní péči nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,

3) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů státní správy hrazené
z prostředků státního rozpočtu,
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4) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů justice, státního
zastupitelství, policie nebo Věžeňské služby ČR hrazené z prostředků jejich vlastního 
rozpočtu,

5) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytnuté vládním stipendistům,

6) hodnota bodu pro neodkladnou zdravotní péči poskytnutou osobám, které nespadají do žádné
z kategorií uvedené pod body 1) až 5), smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních 
služeb,

7) cena zdravotních služeb v rozsahu neodkladné zdravotní péče poskytovaných smluvním 
i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství,

8) cena zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytovaných pojištěnci 
a pojištěnci jiného členského státu EU smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru 
zubní lékařství hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Pododdíl A.1
Společná ustanovení pro Oddíl A.

1. Pro účely regulace cen podle tohoto oddílu bodů 1), 2), 5) a 6) platí:

a) maximální cena jednoho bodu je 1,14 Kč.
b) maximální cena zdravotního výkonu je:

ba) v případě ambulantní zdravotní péče součinem celkového počtu bodů za zdravotní 
výkon 
a maximální ceny jednoho bodu s tím, že celkový počet bodů se vypočte jako součet bodů 
za zdravotní výkon a času vynásobeného minutovou režijní sazbou stanovenou vyhláškou 
č. 134/1998 Sb.,

bb) v případě lůžkové péče mimo ambulantní složku [viz ba)] součinem součtu počtu bodů 
za ošetřovací den a režie přiřazené k ošetřovacímu dni, která se stanovuje jednotně pro 
celého poskytovatele zdravotních služeb, a maximální ceny jednoho bodu,

bc) v případě dopravy součinem počtu bodů za výkon dopravy a maximální ceny jednoho 
bodu.

2. Maximální cena pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů státní správy hrazené 
z prostředků státního rozpočtu je uvedena v Příloze č. 1; není-li stanovena v Příloze č. 1, 
použije se bod 4. tohoto Pododdílu. 

3. Maximální cena pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů justice, státního 
zastupitelství nebo policie hrazené z prostředků jejich vlastního rozpočtu je uvedena v Příloze 
č. 1; není-li stanovena v Příloze č. 1, použije se bod 4. tohoto Pododdílu. 
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4. V případě zdravotních výkonů regulovaných podle bodů 3) a 4) oddílu A. a nevyjmenovaných 
v Příloze č. 1 součinem celkového počtu bodů za výkon a maximální ceny jednoho bodu s tím, 
že celkový součet bodů se vypočte jako součet bodů za výkon a času vynásobeného 
minutovou režijní sazbou.

5. Maximální ceny pro zdravotní služby podle bodů 7) a 8) oddílu A poskytované zubními lékaři 
jsou stanoveny v Příloze č. 2.

Oddíl B.
Maximální cena bodu neodkladné zdravotní péče poskytované nesmluvními poskytovateli 

zdravotních služeb

Pro stanovení ceny neodkladné zdravotní péče, kde se pro účely vyúčtování a úhrady použije
vyhláška č. 134/1998 Sb., poskytované nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb, se 
stanoví maximální cena bodu ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2017 (dále jen „vyhláška č. 348/2016 Sb.“).

Oddíl C.

1. Cena bodu při čerpání neodkladné zdravotní péče mimo území států aplikujících 
nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a mimo území států, se kterými 
ČR uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení

Pro účely výpočtu výše náhrady nákladů na neodkladnou zdravotní péči čerpanou mimo území 
států, ve kterých se aplikují předpisy EU v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení, 
a mimo území států, se kterými ČR uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení 
zahrnující i nároky na zdravotní služby, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu 
stanovené ve vyhlášce č. 348/2016 Sb. 

2. Cena bodu při čerpání neodkladné zdravotní péče v členských státech ESVO
u poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného na místní systém veřejného 
zdravotního pojištění

Pro účely výpočtu výše náhrady nákladů na neodkladnou zdravotní péči čerpanou v členských 
státech ESVO, pokud k čerpání došlo u místního poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného 
na místní systém veřejného zdravotního pojištění, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty 
bodu stanovené ve vyhlášce č. 348/2016 Sb. 

3. Cena bodu při čerpání hrazených přeshraničních služeb a postupu podle nařízení 
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Pro účely výpočtu výše náhrady nákladů na hrazené přeshraniční služby s výjimkou akutní 
lůžkové péče se stanoví cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce 
č.348/2016 Sb. Pro účely výpočtu výše náhrady nákladů na akutní lůžkovou péči se hospitalizace
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klasifikuje podle pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientů1 platnou pro kalendářní rok, ve 
kterém došlo k čerpání přeshraničních služeb. Náhrada nákladů za hospitalizaci se stanoví jako 
součin příslušné relativní váhy pro rok 2016  uvedené ve vyhlášce č. 348/2016 Sb. a technické 
sazby ve výši 35 611 Kč. Postup podle věty první až třetí se uplatní i pokud jde o výpočet podle 
čl. 25 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů.

Oddíl D.
Věcně usměrněné ceny

Věcně usměrněnou cenou se podle tohoto cenového předpisu regulují:

a) ceny zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění poskytnuté
pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU poskytovatelem zdravotních služeb,

b) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnci 
a pojištěnci jiného členského státu EU nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,

c) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté českému 
občanovi, který není pojištěncem.

Do ceny zdravotních služeb, které jsou regulovány věcně usměrněnou cenou, lze promítnout 
pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk, přičemž 
přiměřený zisk nelze uplatnit u zvlášt účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaných 
zdravotnických prostředků.

Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:

• penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
• zaviněná manka,
• škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených 

živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, 
náhrady škod a odškodnění,

• odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů 
právnických osob,

• pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a 
předpisů (včetně ekologických),

• nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby 
(zmařené investice),

• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
• přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy 

(např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
• platby za promlčené dluhy,
• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
• odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,

1 Sdělení Českého statistického úřadu č. 313/2016 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů.
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• odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle 
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů,

• výdaje na reprezentaci,
• poskytnuté dary,
• cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,
• peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním 

předpisem,
• platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými 

orgány právnických osob,
• příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů 

statutárního orgánu právnické osoby, 
• pojištění rizik a pojštění právní ochrany,
• odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na 

celkovém počtu zaměstnanců,
• příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 %

ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 % 
stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,

• náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely, 
• náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,
• náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce 

a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
• zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly 

spotřebovávány,
• náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
• odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
• náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
• daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,
• výplaty podílu na zisku,

• náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře.

Přiměřeným ziskem je zejména zisk (před zdaněním) spojený s poskytováním zdravotních 
služeb podléhajících věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného 
majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu a na tvorbu fondů, jejichž tvorba 
a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.

Část III.
Zrušovací ustanovení

Tímto Cenovým předpisem se ruší Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2016/DZP ze dne 
1. prosince 2015 (Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 19/2015).
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Část IV.
Účinnost

Cenový předpis nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

                                                        Ministr  zdravotnictví

                                                MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
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Příloha č. 1 

Specifické zdravotní výkony (maximální ceny a určené podmínky)

I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘAD PRÁCE ČR, 
ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, ČESKÁ SPRÁVA 
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO 
ZABEZPEČENÍ1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 19), 20)

Maximální 
cena 

(cena bez DPH)

A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální 
podpory, pomoci v hmotné nouzi a péče o rodinu a dítě, 
sociálních služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením

1. Lékařský nález – komplexní vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění 
příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního 
zabezpečení 

(opakované komplexní vyšetření lékařem)

536 Kč

2. Lékařský nález – cílené vyšetření zdravotního stavu osoby včetně vyplnění 
příslušného tiskopisu pro účely posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního 
zabezpečení 

(cílené vyšetření lékařem + 1 administrativní úkon)

291 Kč

3. Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise pro účely umístění osoby do zařízení 
sociálních služeb

(podrobný výpis z dokumentace)

254 Kč

4. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 

– nezletilého dítěte pro účely umístění do zařízení pro výkon ústavní výchovy 
a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

– nezletilého dítěte pro účely svěření do náhradní rodinné péče

– dítěte, u něhož je podezření, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního 
stavu v souvislosti s trestným činem nebo přestupkem

(cílené vyšetření lékařem)  

338 Kč

5. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 

– osoby pro účely posouzení vhodnosti stát se pěstounem nebo osvojitelem
– dítěte, které nemá na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na 

území ČR po dobu nejméně 90 dnů, ani není oprávněno podle zvláštního právního 
předpisu trvale pobývat na území ČR

(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)

423 Kč

6. Vyjádření lékaře ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítěte, rodiče nebo jiné osoby 
odpovědné za výchovu dítěte pro účely sociálně právní ochrany dětí 

(administrativní úkon)

85 Kč
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7. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické 
dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

85 Kč + 
doporučené 

poštovné

8. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta, žadatele o 
příspěvek na péči, pokud následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo 
úraz trvá nepřetržitě déle než 60 dnů 

(podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta + 
administrativní úkon)

338 Kč

B1. Oblast zaměstnanosti

1. a) Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání nebo osoby se zdravotním 
postižením registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství na žádost 
úřadu práce za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání nebo pracovního 
uplatnění odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, příp. hodnocení schopnosti být zařazen 
do rekvalifikace 

    b)  Vyšetření pro zařazení na veřejnou službu

(cílené vyšetření praktickým lékařem)

206 Kč

2. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství o
zdravotním stavu osoby před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby 
úřadu práce 

(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

137 Kč

3. Vyjádření registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství k
vhodnosti zprostředkovávaného zaměstnání na žádost úřadu práce 

(kontrolní vyšetření praktickým lékařem)

137 Kč 

4. Vyjádření poskytovatele pracovnělékařských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního
poměru osoby se zdravotním postižením 

(kontrolní vyšetření lékařem)

137 Kč

5. Cíleně zaměřená ergodiagnostika provedená rehabilitačním lékařem pro účely 
zaměstnanosti na základě speciálních vyšetřovacích metod (zvlášť účtovaných) 

(cílené vyšetření odborníkem v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny)

405 Kč

6. Cílené vyšetření psychologem pro účely zaměstnanosti à 60 minut

(cílené psychologické vyšetření)

646 Kč

7. Polyelektromyografické vyšetření pro účely zaměstnanosti se zaměřením 

a) jen na horní končetiny

b) na celkové pohybové stereotypy

(polyelektromyografické vyšetření)

a) 438 Kč

b) 877 Kč

8. Dynamometrie s použitím přístrojů pro účely zaměstnanosti provedená nelékařským 
zdravotnickým pracovníkem 

156 Kč
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(vyšetření s použitím přístroje)

9. Kineziologický rozbor pro účely zaměstnanosti provedený fyzioterapeutem 

(kineziologický rozbor)

456 Kč

10. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro účely 
zaměstnanosti provedené ergoterapeutem (každá modelová situace zvlášť)  

(individuální ergoterapie základní)

231 Kč

11. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické 
dokumentace pro účely resortu práce a sociálních věcí

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

85 Kč + 
doporučené 

poštovné

12. Cílené vyšetření neurologem pro účely zaměstnanosti

(cílené neurologické vyšetření)

405 Kč

13. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (jen technické provedení)

(vyšetření elektroencefalogramem)

677 Kč

14. Vyšetření zdravotního stavu občana, včetně vyplnění příslušného tiskopisu pro účely 
posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla

(opakované komplexní vyšetření lékařem)

536 Kč

15. Standardní vyšetření EEG pro účely zaměstnanosti (vyhodnocení)

(vyhodnocení elektroencefalogramu)

395 Kč

B2. Oblast zaměstnanosti a pracovní rehabilitace - cílená či 
komplexní ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry

1. Komplexní vstupní vyšetření lékařem rehabilitační a fyzikální medicíny 
(ergodiagnostikem)

763 Kč

2. Ergoterapeutické vyšetření základní 458 Kč

3. AMAS - sebehodnocení 151 Kč

4. Testy funkční motoriky ruky (Purdue – Pegboard #32020, Jebsen-Taylor) 323 Kč

5. Vyšetření stisku – dynamometrie Jamar 86 Kč

6. Sebehodnocení bolesti (projekční sebehodnocení a VAS) 71 Kč

7. Pracovní křivka podle Emila Kraepelina a Richarda Pauliho (pro administrativní 
činnosti)

148 Kč

8. WHO DAS II 234 Kč

9. Vyšetření čití 77 Kč
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10. Struktura dne 78 Kč

11. Dotazník zájmů 78 Kč

12. Diagnostika soběstačnosti - BI, I ADL 77 Kč

13. Orientační posouzení kognitivních funkcí - LOTCA 450 Kč

14. Modelové činnosti obecné (kalkulace pro 4 modelové činnosti) 1 008 Kč

15. Isernhagen WS - kompletní plné testování dle originální metodiky 4 003 Kč

16. Kineziologický rozbor – držení těla, pohyblivost páteře, stoj, chůze, sed, orientačně 
svalová síla a rozsah pohybu

365 Kč

17. Goniometrie 142 Kč

18. Svalový test 142 Kč

19. Testování stability a rovnováhy 71 Kč

20. Vyšetření hybnosti u centrálních paréz 142 Kč

21. Psychologická diagnostika – cílené vyšetření 1 387 Kč

22. Psychologická diagnostika – komplexní vyšetření 2 649 Kč

23. Sociální šetření 336 Kč

24. Komplex závěrečné konference ergodiagnostiky a vypracování závěrečné zprávy 
lékařem, seznámení klienta s výsledkem ergodiagnostiky lékařem

1 748 Kč

II. MINISTERSTVO OBRANY 8), 9), 10)

1. Vyplnění zdravotnické části dotazníku registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné 
praktické lékařství

(podrobný výpis z dokumentace)

254 Kč

2. Lékařská prohlídka zubním lékařem registrujícího poskytovatele v oboru zubní 
lékařství

(cílené akutní vyšetření)

94 Kč

3. Vyhodnocení dotazníku lékařem odvodní komise

(administrativní úkon)

85 Kč

4. Lékařská prohlídka uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání 
nebo zařazení do aktivní zálohy 

(opakované komplexní vyšetření lékařem) 

536 Kč
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5. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze lékaři přezkumné komise

(opakované komplexní vyšetření lékařem) 

536 Kč

6. Lékařská prohlídka občana nebo vojáka v záloze při posuzování stupně zdravotní 
způsobilosti mimo přezkumné řízení

(kontrolní vyšetření lékařem) 

137 Kč

III. MINISTERSTVO VNITRA 11), 12), 13), 14), 15), 16)

1. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby

(administrativní výkon)

85 Kč

2. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické 
dokumentace

(podrobný výpis z dokumentace)

254 Kč

3. Lékařská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezřelé ze spáchání násilného 
trestného činu

(cílené vyšetření lékařem + administrativní úkon)

286 Kč

4. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

5. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve

(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

249 Kč

6. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití či podání návykových, psychotropních 
a jiných látek než alkoholu

(cílené vyšetření lékařem)

536 Kč

7. Odběr žilní krve osoby při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či 
jiné látky

(odběr krve ze žíly u dospělého)

43 Kč

8. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi

a) Widmarkova zkouška

b) specifické stanovení plynovou chromatografií

(stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou 
chromatografií)

a) 77 Kč

b) 504 Kč

9. Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

10. Prohlídka těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské 
zprávy

(cílené vyšetření gynekologem)

286 Kč

11. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele 85 Kč
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v souvislosti s jejím onemocněním

(administrativní úkon)

12. Vystavení lékařské zprávy o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy v policejní cele 
v souvislosti s jejím onemocněním

(administrativní úkon)

85 Kč

13. Vyšetření osoby cizince před vrácením nebo policejním průvozem 
s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

14. Vyšetření dítěte cizince před vrácením nebo policejním průvozem 
s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření lékařem)

338 Kč

15. Vyšetření osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky 
s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

16. Vyšetření dítěte cizince vráceného orgány cizího státu orgánům České republiky 
s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření lékařem) 

338 Kč

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 12), 16)

1. Vyšetření tělní dutiny za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu

(cílené vyšetření chirurgem + administrativní úkon)

371 Kč

2. Vyšetření osoby z důvodu kontroly pod sádrovou fixací za účelem zjištění přítomnosti 
cizího předmětu

(RTG kostí a kloubů končetin + administrativní úkon)

339 Kč

3. Vyšetření osoby za účelem zjištění přítomnosti cizího předmětu pod protézou 
končetiny

(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

371 Kč

4. Vyšetření osoby z důvodu kontroly protézy očního bulbu za účelem zjištění přítomnosti
cizího předmětu

(cílené vyšetření oftalmologem + administrativní úkon)

371 Kč

5. Rtg vyšetření žaludku se zaměřením na požití cizích předmětů

(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)

798 Kč

6. Rtg vyšetření tlustého střeva při podezření na přítomnost cizích předmětů

(Rtg vyšetření tlustého střeva + administrativní úkon)

1 149 Kč

7. Klinické vyšetření osoby před rtg vyšetřením žaludku a rtg vyšetřením tlustého střeva 
nebo CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů

(cílené vyšetření všeobecným chirurgem + administrativní úkon)

371 Kč
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8. Laboratorní vyšetření biologického materiálu u polykačů drog na přítomnost drog

(cílený imunochemický záchyt drog a léčiv + administrativní úkon)

572 Kč

9. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi

a) Widmarkova zkouška

b) specifické stanovení plynovou chromatografií

(stanovení těkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou 
chromatografií)

a) 77 Kč

b) 504 Kč

10. Klinické vyšetření osoby podezřelé z požití alkoholu spojené s odběrem žilní krve

(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

249 Kč

11. Klinické vyšetření osoby při podezření z požití návykových, psychotropních 
a jiných látek s výjimkou alkoholu

(cílené vyšetření lékařem)

536 Kč

12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, 
psychotropní či jiné látky

(odběr krve ze žíly u dospělého)

43 Kč

13. Nezbytná administrativní činnost lékaře

(administrativní úkon)

85 Kč

14. Vystavení lékařského posudku o způsobilosti k zajištění osoby v souvislosti 
s jejím onemocněním

(administrativní úkon)

85 Kč

15. Vyšetření osoby před jejím zajištěním k vystavení lékařského posudku

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

16. Vyšetření osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského 
posudku

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

17. Vyšetření těhotné ženy před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařského 
posudku

(cílené vyšetření gynekologem)

286 Kč

18. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele 
v souvislosti s jejím onemocněním

(administrativní úkon)

85 Kč

19. Vystavení lékařského posudku o možnosti dalšího pobytu těhotné ženy 
v policejní cele v souvislosti s jejím onemocněním

(administrativní výkon)

85 Kč

20. CT vyšetření při podezření na přítomnost cizích předmětů a) 1 287 Kč
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    a) bez použití kontrastní látky

    b) s podáním kontrastní látky

(CT vyšetření bez použití kontrastní látky;  CT vyšetření těla s podáním kontrastní látky, 
per os, event. per rectum + administrativní úkon)

b) 1 427 Kč + 
cena kontrastní 

látky 

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 12), 17), 18)  
 

1. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby dožádané státním 
zastupitelstvím nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném 
soudem

(administrativní úkon)

85 Kč

2. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím 
nebo soudem zpracovaná na základě zdravotnické dokumentace

(podrobný výpis z dokumentace)

254 Kč

3. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo 
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem zpracovaná na 
základě zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu 

(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika 
profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti 
dodržovat léčebný režim)

517 Kč

4. Lékařská zpráva o lékařském vyšetření osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo 
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem (cílené 
vyšetření lékařem)

206 Kč

5. Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištěném lékařskou prohlídkou obsahující 
celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem 
nebo týkající se pacienta v ochranném léčení nařízeném soudem

(opakované komplexní vyšetření lékařem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika 
profesionálního poškození nebo posouzení změny formy ochranného léčení a schopnosti 
dodržovat léčebný režim)

799 Kč

6. Preventivní prohlídka mladistvých, slaboduchých a astheniků ve výkonu vazby nebo 
trestu odnětí svobody

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

7. Preventivní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody před 
eskortou a po eskortě

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

8. Preventivní prohlídka po použití donucovacích prostředků 

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

9. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé 
z požití alkoholu

206 Kč
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(cílené vyšetření lékařem)

10. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody podezřelé 
z požití alkoholu spojené s odběrem krve

(cílené vyšetření lékařem + odběr krve ze žíly u dospělého)

249 Kč

11. Klinické vyšetření osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody při podezření 
z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu

(cílené vyšetření lékařem)

536 Kč

12. Odběr biologického materiálu u dospělé osoby při podezření z požití návykové, 
psychotropní či jiné látky

(odběr krve ze žíly u dospělého)

43 Kč

13. Laboratorní vyšetření hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška

(stanovení těkavých redukujících látek)

77 Kč

14. Vyšetření osoby – cizince před vyhoštěním s vystavením lékařské zprávy

(cílené vyšetření lékařem)

206 Kč

VI. EVROPSKÁ UNIE – aplikace nařízení 883/04, 987/09, 1231/10

1. Vyjádření lékaře na tiskopise E 213

(komplexní vyšetření lékařem + 4x administrativní úkon)

1 137 Kč

2. Vyjádření lékaře

– na tiskopise E 116

– k formuláři E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetření 
pacienta

(podrobný výpis z dokumentace)

254 Kč

3. Vyjádření lékaře (potvrzení) o zdravotním stavu (součást formuláře, popřípadě příloha 
k formuláři)
– k formuláři E 404, E 407, E 406F a k fomuláři SED F024, F025, F026, F027
– pokud je požadováno vyšetření pacienta k

– formuláři E 107 – bod 8  - Lékařská zpráva přiložena
– formuláři E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 123 (DA1)  – bod 4 - Zpráva našeho ošetřujícího lékaře
– formuláři E 202 – bod 10.1 a 10.2  - Viz přiložená lékařská zpráva

(cílené vyšetření lékařem + 2x administrativní úkon)

a) dospělí a 
děti nad 6 let

375 Kč

b) děti do 6 let
508 Kč 

4. Podrobná lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základě 
zdravotnické dokumentace
– vyplnění dodatečné stránky č. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláře E 213, je-li požadováno

(podrobný výpis z dokumentace)

254 Kč

5. Vyjádření  lékaře (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu  osoby pro 
potřeby formulářů

85 Kč
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– E 202 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodatečná stránka č. 2 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodatečná stránka č. 1 – bod 4 (není-li vyplňován celý tiskopis E 404)

– dodatečná stránka č. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádření lékaře)
– E 302 bod 4.1

(administrativní úkon)

6. Nezbytná administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické 
dokumentace pro účely vyplnění evropských formulářů

(administrativní úkon + prokazatelně vynaložené náklady na doporučené poštovné)

85 Kč +
doporučené 

poštovné

VII. SPRÁVNÍ ÚŘADY 21), 22)

Vyšetření zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní způsobilosti zdravotnických 
pracovníků, včetně vyplnění příslušného tiskopisu, jde-li o vyžádání správního úřadu, 
který vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb

(opakované komplexní vyšetření lékařem)

536 Kč

Výše uvedenými úředně stanovenými maximálními cenami se rozumí ceny bez daně 
z přidané hodnoty. 

1) Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů.

2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.
9) Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.
10) Vyhláška č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů.
11) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě.
17) Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.
19) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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20) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů.

22) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání lékaře a k výkonu činností souvisejících o poskytování zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání), ve znění 
pozdějších předpisů.
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Příloha č. 2 

Zdravotní služby poskytované zubními lékaři hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění2 (maximální ceny)

Kód Název výkonu Maximální 
cena

00900 Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce                                                                               504 Kč

00901
Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce –
preventivní prohlídka

495 Kč

00902 Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku 355 Kč
00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou 220 Kč

00904
Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 6 let v rámci 
preventivní péče

116 Kč

00906 Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce 105 Kč
00907 Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let 75 Kč

00908
Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce – v rámci pohotovostní 
služby

341 Kč

00909 Klinické stomatologické vyšetření 451 Kč
00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku 77 Kč
00911 Zhotovení extraorálního rentgenového snímku 248 Kč
00912 Náplň slinné žlázy kontrastní látkou 639 Kč
00913 Zhotovení ortopantomogramu 303 Kč
00914 Vyhodnocení ortopantomogramu 77 Kč
00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi 297 Kč
00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale 116 Kč
00917 Anestézie infiltrační 94 Kč
00920 Ošetření zubního kazu – stálý zub – fotokompozitní výplň 385 Kč
00921 Ošetření zubního kazu – stálý zub 297 Kč
00922 Ošetření zubního kazu – dočasný zub 194 Kč
00923 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu – stálý zub 199 Kč
00924 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu – dočasný zub 194 Kč
00925 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II. - stálý zub 292 Kč
00931 Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu 770 Kč
00932 Léčba chronických onemocnění parodontu 267 Kč
00933 Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu 462 Kč
00934 Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu 1 100 Kč
00935 Subgingivální ošetření 92 Kč
00936 Odebrání a zajištění přenosu transplantátu 660 Kč
00937 Artikulace chrupu 476 Kč
00938 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem 48 Kč
00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice 770 Kč
00941 Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice 330 Kč
00943 Měření galvanických proudů 97 Kč

2 Příloha č. 11 vyhlášky č. 348/2016 Sb.
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00945 Cílené vyšetření 33 Kč

00946
Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce –
preventivní prohlídka I

414 Kč

00947 Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I 289 Kč
00949 Extrakce dočasného zubu 96 Kč
00950 Extrakce stálého zubu 209 Kč
00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 578 Kč
00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 1 271 Kč
00953 Chirurgické ošetřování retence zubů 693 Kč
00954 Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu 462 Kč
00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu 462 Kč
00956 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu 990 Kč
00957 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 462 Kč
00958 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 825 Kč
00959 Intraorální incize 116 Kč
00960 Zevní incize 660 Kč
00961 Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní 50 Kč
00962 Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch 330 Kč
00963 Injekce i. m., i. v., i. d., s. c. 58 Kč
00965 Čas zubního lékaře strávený dopravou za imobilním pojištěncem 231 Kč

00966
Signální výkon – informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní 
neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

6 Kč

00967
Signální výkon – informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní 
neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)

6 Kč

00968
Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce  PZL -
stomatochirurgem 

1 100 Kč

00970 Sejmutí fixní náhrady – za každou pilířovou konstrukci 100 Kč
00971 Provizorní ochranná korunka 76 Kč
00973 Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci 43 Kč
00974 Odevzdání stomatologického výrobku 0 Kč
00981 Diagnostika ortodontických anomálií 660 Kč

00982
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden 
zubní oblouk

1 430 Kč

00983 Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu 880 Kč

00984
Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 
ortodontického aparátu

231 Kč

00985
Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 
aparátu

770 Kč

00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje 242 Kč
00987 Stanovení fáze růstu 58 Kč
00988 Analýza telerentgenového snímku lbi 128 Kč
00989 Analýza ortodontických modelů 347 Kč
00990 Diagnostická přestavba ortodontického modelu 520 Kč
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00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku 190 Kč
00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky 231 Kč
00993 Navázání parciálního oblouku 330 Kč

00994
Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem 
na jeden zubní oblouk

990 Kč
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Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972602, e-mail: vlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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REZIDENČNÍ MÍSTO – LÉKAŘSKÉ OBORY – program č. 1
(dotace na specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni)
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1. Úvod

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“) a na základě ustanovení
§ 21a odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 95/2004 Sb.“) vydává Metodiku dotačního řízení na rezidenční místa pro rok 2017 (dále 
jen „Metodika“), kterou upřesňuje podmínky pro získání dotace na rezidenční místo a dále 
určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním 
rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy - MZ.

Na poskytování dotací ze státního rozpočtu se nevztahuje usnesení vlády České republiky 
ze dne 19. 6. 2013 č. 479, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

MZ si vyhrazuje právo změnit podmínky stanovené v této Metodice v případě, že dojde 
ke změně souvisejících právních předpisů. Případné změny v podmínkách tohoto 
dotačního programu budou uveřejněny ve Věstníku MZ způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

Dle ustanovení § 14 až § 14f Rozpočtových pravidel upravujících poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí a dle 
ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. není na poskytnutí dotace z dotačního 
programu Rezidenční místa právní nárok.

2. Cíle a zaměření dotačního programu „Rezidenční
místa 2017“

       

2.1 Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických 
pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí základních oborů uvedených 
ve vyhlášce č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 185/2009 Sb.“).

2.2 Vysvětlení termínů

Projekt – definuje požadovanou finanční podporu vzdělávacího procesu směřujícího
ke splnění podmínek pro získání certifikátu o absolvování základního kmene formou 
víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených 
se specializačním vzděláváním rezidenta, nebo více rezidentů v jednom oboru a v jednom 
základním kmeni schválené v příslušném kalendářním roce. Ke každému projektu 
se vydává samostatné rozhodnutí.
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Ukončení projektu – nastává splněním všech požadavků stanovených příslušným 
vzdělávacím programem nezbytných k získání certifikátu o absolvování základního 
kmene. V případě většího počtu školenců (rezidentů) v jednom projektu je ukončen projekt 
splněním podmínek k získání certifikátu o absolvování základního kmene posledního 
rezidenta. Dalším důvodem může být předčasné ukončení projektu např. ukončením 
pracovního poměru, odstoupením rezidenta ze specializačního vzdělávání, úmrtím 
rezidenta, úmrtím školitele (u OSVČ) apod.

Akreditované zařízení – zařízení, kterému byla udělena akreditace podle ustanovení 
§ 17 zákona č. 95/2004 Sb. 

2.3 Cíle dotačního programu jsou:

a) finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální 
studium lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni,

b) finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část 
specializační přípravy v základním kmeni absolvovali. Dosud nezískali 
certifikát o absolvování základního kmene.

3. Žadatelé o dotaci

Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle ustanovení § 13 zákona
č. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území České republiky. Údaje o sídle
právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajům uvedeným 
v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb.

4. Finanční podmínky 

Dotace ze státního rozpočtu přidělená MZ na realizaci projektu je výhradně účelově 
vázána a lze ji použít jen na úhradu nákladů, které jsou v souladu s dotačním programem 
Rezidenční místa a dále se schválenou Žádostí. 

DOTACE SE POSKYTUJE NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE 
SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ZÍSKÁNÍM 
DOTACE SE ŽADATEL ZAVAZUJE ČÁST NÁKLADŮ SPOJENÝCH 
SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM REZIDENTA UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJŮ.

Účelové finanční prostředky se mohou použít pouze na spolufinancování:

• mzdových nákladů na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace 
(hrubá mzda, resp. plat - dále jen „hrubá mzda“ a odvody na zdravotní a sociální 
pojištění za zaměstnavatele),
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• mzdových nákladů na školitele (zaměstnance) v maximální výši 20 % z celkové 
výše dotace - hrubá mzda a odvody na zdravotní a sociální pojištění 
zaměstnavatele,

• příjmu školitele - určeno pro OSVČ,

• úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy
pro jednotlivé obory,

• materiálových nákladů.

MZ poskytuje dotaci nejdéle na celou dobu 24 měsíců vzdělávání v základním kmeni
při rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým 
žadatelům stanovuje MZ v písemném Rozhodnutí. 

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

5. Žádost o poskytnutí dotace

O dotaci na rezidenční místo podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 
Sb. může akreditované zařízení požádat, pokud účastník specializačního vzdělávání 
zahájí specializační vzdělávání u tohoto akreditovaného zařízení a současně má 
akreditované zařízení s účastníkem specializačního vzdělávání uzavřenu pracovní 
smlouvu v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimálně 
na dobu délky specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím programem 
v příslušném oboru (rozumí se celá délka vzdělávacího programu včetně základního 
kmene).

Žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo (dále jen „Žádost, viz Příloha č. 1 této 
Metodiky) podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., se podávají 
v průběhu celého roku. Na Žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podané 
po 31. říjnu bude poskytnuta dotace na rezidenční místo nejdříve od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku.

Žádá-li akreditované zařízení o dotaci na rezidenční místo pro více základních kmenů,
je nutné podat Žádost pro každý základní kmen zvlášť. V případě, že akreditované
zařízení žádá o rezidenční místa v jednom základním kmeni pro více organizačních složek 
(např. odštěpných závodů, středisek, apod.), podává vždy jednu Žádost, v níž budou 
obsaženy všechny požadavky na poskytnutí dotace na rezidenční místa pro jeden 
požadovaný základní kmen specializačního vzdělávání. Tedy akreditované zařízení
podává jednu souhrnnou Žádost pro jeden základní kmen specializačního vzdělávání. 
Každé akreditované zařízení však může podat Žádosti pro více základních kmenů 
specializačního vzdělávání.

V případě, kdy akreditované zařízení žádá o dotaci na rezidenční místo pro některou 
ze svých organizačních složek, musí v Žádosti uvést její název a adresu.
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Pojmem „Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 
2017“ se rozumí soubor následujících dokumentů (viz Příloha č. 1 této Metodiky):

o průvodní list k Žádosti,
o informace o žadateli,
o informace o vlastnické struktuře,
o informace o rezidentovi (rezidentech) – tento formulář použijte

pro každého rezidenta samostatně,
o vyplněné šablony vzdělávacích plánů pro každého rezidenta samostatně,
o prohlášení osob odpovědných za vyplnění Žádosti včetně prohlášení

člena statutárního orgánu nebo zástupce právnické osoby,
o čestné prohlášení o bezdlužnosti.

Povinné přílohy k Žádosti:

o kopie pracovní smlouvy uzavřené s účastníkem specializačního 
vzdělávání,

o kopie Rozhodnutí o udělení prodloužení akreditace,
o kopie smlouvy s akreditovaným zařízením,
o kopie dokladu o vzniku poskytovatele zdravotních služeb,
o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udělení oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb,
o CD.

5.1 Podrobný popis náležitostí a příloh k Žádosti 

Žádost

Žádost včetně všech požadovaných dokladů se podává v písemné a v elektronické 
podobě. 
CD musí být označeno přesným názvem akreditovaného zařízení, oborem, označením 
Dotační program pro lékařské obory a dále označením: „RM 2017“. V Žádosti je nutné 
vyplnit všechny položky, a to v českém jazyce. Písemná forma Žádosti a CD musí být 
shodné. Žádost bude na CD naskenována jako jeden soubor včetně všech 
požadovaných podpisů a příloh. V případě, že Žádost nebude splňovat některou 
z náležitostí zde uvedených, bude akreditované zařízení vyzváno k doplnění Žádosti.
V tomto případě se v odpovídajícím rozsahu prodlužuje lhůta pro vydání Rozhodnutí 
dle ustanovení § 21ab odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. Posuzována bude pouze kompletní 
Žádost.

Další informace k přílohám a k dokladům, které je nutné doložit k Žádosti, jsou 
následující.

1)Informace o rezidentovi

V části „Požadovaná výše dotace na základní kmen“ příjemce dotace vyplní požadovanou 
výši dotace na základní kmen na jednoho rezidenta, která se vypočítá počtem měsíců, 
na které má být dotace poskytnuta x stanovená částka na měsíc v Kč. V případě, 
že dotace bude poskytována pouze na část základního kmene vzdělávacího programu 
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(rezident již část vzdělávacího programu základního kmene absolvoval), bude dotace 
poskytnuta na zbývající počet měsíců, kdy budou splněny podmínky pro její poskytnutí 
a v Žádosti se uvede přesný počet absolvovaných měsíců spolu s názvem akreditovaného 
zařízení, ve kterém je absolvoval.

2)Označení obálky

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou – adresa subjektu žádajícího o dotaci 
na rezidenční místo. Dále je nutné obálku označit slovy „Dotační řízení: Rezidenční 
místa 2017“ a označením Dotační program pro lékařské obory.

6. Další podmínky pro podání Žádostí

MZ upozorňuje žadatele o rezidenční místo na nutnost a povinnost dodržování 
stanovených termínů v celé délce realizace dotačního programu. 

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo je jak 
pro poskytovatele dotace (tj. MZ) tak pro příjemce dotace závazná. MZ upozorňuje 
žadatele, že podáním Žádosti vyslovuje s touto závazností souhlas.

Žádost může být podána ode dne následujícího po dni, kdy MZ na svých webových 
stránkách uveřejní Metodiku včetně všech příloh. Dotace na rezidenční místo se poskytuje 
za celé kalendářní měsíce, kdy jsou splněny podmínky pro její poskytnutí. Ke splnění 
podmínek pro poskytnutí dotace za celý kalendářní měsíc musí být Žádost podána
k 1. dni příslušného měsíce. V případě podání žádosti v pozdějším termínu bude 
přiznána dotace od 1. dne následujícího měsíce. Nejpozději k tomuto datu musí být 
sjednán vznik pracovního poměru s účastníkem specializačního vzdělávání (viz § 36
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), rezident musí být 
zařazen do oboru a musí být zahájeno specializační vzdělávání.

Na Žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle ustanovení § 21a odst. 4 
písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. podané po 31. říjnu bude poskytnuta dotace 
na rezidenční místo nejdříve od 1. ledna 2017.

Adresa pro písemné podání žádosti (administrátor):

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Adresa pro osobní podání žádostí (administrátor):

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10
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6.1 Administrátor

Administraci provádí Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, oddělení 
rezidenčních míst, na adrese: Ruská 85, 100 05 Praha 10.

7. Rozhodnutí MZ o poskytnutí dotace

MZ rozhodne o poskytnutí dotace na rezidenční místo do 60 dnů ode dne obdržení 
Žádosti. Je-li pracovní smlouva mezi akreditovaným zařízením poskytující zdravotní 
služby, které žádá o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle ustanovení § 21a odst. 4 
písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. a účastníkem specializačního vzdělávání uzavřena 
v rozsahu kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba, MZ poskytne dotaci 
na rezidenční místo v poměrně snížené výši na dobu poměrně delší. Písemná forma 
Rozhodnutí bude zaslána na konkrétní adresu uvedenou v Žádosti.

8. Způsob poskytování a podmínky čerpání dotace a 
povinnosti akreditovaného zařízení s rezidenčním místem 

8.1 Podmínky čerpání dotace

MZ finanční prostředky poskytne na specializační vzdělávání v základním kmeni u oborů 
specializačního vzdělávání, a to nejdéle na dobu 24 měsíců. Výše měsíční dotace
pro příslušný obor specializačního vzdělávání v základním kmeni je uvedena v Příloze č. 2
této Metodiky. Dotace na rezidenční místo se akreditovanému zařízení poskytuje za celé 
kalendářní měsíce, kdy jsou splněny podmínky pro její poskytnutí. Toto ustanovení
se vztahuje obdobně na zahájení, ukončení i přerušení specializačního vzdělávání jak
ze strany rezidenta, tak ze strany akreditovaného zařízení, který je příjemcem dotace. 
Dotaci na rezidenční místo nelze poskytnout zpětně za kalendářní měsíce, které 
předcházely podání Žádosti. Finanční prostředky budou MZ uvolňovány 1x ročně.
Prvnímu uvolnění prostředků předchází vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční 
prostředky budou převedeny na číslo účtu akreditovaného zařízení poskytující zdravotní 
služby s rezidenčním místem, které bude uvedeno v Žádosti. V případě, že zřizovatelem 
akreditovaného zařízení s rezidenčním místem je kraj nebo obec, uvede žadatel 
(akreditované zařízení s rezidenčním místem) v Žádosti číslo účtu zřizovatele.

8.2 Přerušení poskytování dotace

MZ přeruší poskytování dotace na rezidenční místo po dobu přerušení specializačního 
vzdělávání rezidenta. Celková doba přerušení nesmí přesáhnout 5 let. 

V případě zahájení a ukončení přerušení specializačního vzdělávání rezidenta 
v akreditovaném zařízení s rezidenčním místem příjemce dotace o této skutečnosti 
uvědomí MZ prostřednictvím administrátora, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
tato skutečnost nastala, pomocí formuláře Žádost o změnu, který bude uveřejněn 
na webových stránkách MZ v sekci Rezidenční místa.
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8.3 Změna akreditovaného zařízení

Pokud rezident v průběhu kalendářního roku uzavře pracovní poměr za účelem 
specializačního vzdělávání, na které se poskytuje dotace na rezidenční místo podle
ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., s jiným akreditovaným 
zařízením, může toto akreditované zařízení požádat o poskytnutí dotace na rezidenční 
místo podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. Pro takto žádající 
akreditovaná zařízení platí všechna ustanovení této Metodiky.

8.4 Žádost o změnu

Příjemce dotace může v průběhu specializačního vzdělávání požádat o schválení změn 
(např. změna jména rezidenta, změna čísla bankovního spojení, změna člena statutárního 
orgánu nebo zástupce právnické osoby, změna jména/názvu příjemce, adresy apod.) 
nejpozději do 10 dnů, kdy tato změna nastala. Žádost o změnu se podává na formuláři, 
který bude zveřejněn na webových stránkách MZ, a to prostřednictvím administrátora. 
Přílohou Žádosti o změnu musí být doklady prokazující oprávněnost požadované změny.
Poslední žádost o tuto změnu příjemce zašle nejpozději do 15. listopadu, v případě 
organizační složky státu nejpozději do 15. října. Žádost o změnu bude MZ posouzena 
a v případě, že změna bude schválena, vydá se změnové Rozhodnutí. Jestliže změna 
nebude vyžadovat vydání změnového Rozhodnutí, bude příjemci dotace zasláno 
oznámení, zda změna byla akceptována.

O případnou změnu v čerpání finančních prostředků (stanovených v Rozhodnutí) 
v průběhu rozpočtového roku, je příjemce dotace povinen písemně požádat 
prostřednictvím administrátora, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy změna nastala.
V posledním čtvrtletí kalendářního roku je nutné žádost o změnu zaslat nejpozději 
do 15. listopadu. Žádost o změnu bude MZ posouzena a v případě, že změna bude 
schválena, bude vydáno změnové Rozhodnutí. 

8.5 Zastavení poskytování dotace

MZ zastaví poskytování dotace na rezidenční místo, pokud:

a) je ukončeno specializační vzdělávání rezidenta v základním kmeni oboru,
pro který je dotace na rezidenční místo poskytována,

b) je skončen pracovní poměr rezidenta u akreditovaného zařízení poskytující 
zdravotní služby, kterému je poskytována dotace,

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

d) přerušení specializačního vzdělávání rezidenta přesáhne 5 let.

V případě předčasného ukončení specializačního vzdělávání rezidenta 
nebo v případě ukončení pracovního poměru rezidenta u akreditovaného zařízení
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s rezidenčním místem, příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí MZ 
prostřednictvím administrátora, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy uvedená 
skutečnost nastala, pomocí formuláře Žádosti o změnu, který bude uveřejněn
na webových stránkách MZ v sekci Rezidenční místa. MZ poté zastaví uvolňování 
dotace.

Akreditované zařízení je dále povinno dodržovat podmínky stanovené v ustanovení 
§ 18 a § 21d zákona č. 95/2004 Sb.

8.6 Další podmínky poskytování dotace

Poskytnutá dotace bude MZ uvolňována 1 x ročně podle Rozhodnutí a v souladu
s regulací výdajů státního rozpočtu na rok 2017 stanovenou Ministerstvem financí ČR.
V případě, že vláda ČR rozhodne o vázání rozpočtových prostředků v souladu
s Rozpočtovými pravidly, může MZ snížit Rozhodnutím stanovenou částku dotace.

Příjemce dotace je povinen vypořádat přednostně, před případným zánikem organizace, 
vztahy se státním rozpočtem.

Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vypořádáním dotace 
nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud 
se projekt neuskuteční nebo je předčasně ukončen. V takovém případě je příjemce dotace 
povinen finanční prostředky vrátit na výdajový účet MZ, ze kterého mu byla dotace 
poskytnuta. Jestliže příjemce dotace není schopen projekt vůbec zrealizovat, a z tohoto 
důvodu čerpat dotaci, je povinen oznámit tuto skutečnost písemnou formou MZ 
(prostřednictvím administrátora) nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení 
Rozhodnutí.

Vyplacené mzdové prostředky (popř. příjem školitele u OSVČ) musí být podloženy 
prvotními doklady umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce. Příjemce dotace je 
povinen jednoznačně prokazatelným a doložitelným způsobem vést evidenci 
pracovní doby rezidenta. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci 
rozpočtu) kontrolu ve vztahu k přiděleným finančním prostředkům. Kontrolní systém je 
zaveden a nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole. Nedodržení (porušení) daných podmínek
pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití těchto finančních prostředků je 
klasifikováno jako neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, resp. prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu (ustanovení § 3 písm. e) Rozpočtových pravidel).

Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě 
zakázky, která je veřejnou zakázkou.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na situaci, při které dojde k zániku akreditovaného 
zařízení v důsledku změny právní formy žadatele – akreditovaného zařízení v průběhu 
specializačního vzdělávání (např. žadatel – podnikající fyzická osoba (OSVČ) má 
v úmyslu se transformovat na právnickou osobu, např. s.r.o.). V těchto případech je nutné 
upozornit na skutečnost, že v případě, že bude v souvislosti s výše uvedeným ukončen 
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pracovní poměr rezidenta, dojde k zastavení poskytování dotace, poněvadž dotace se 
poskytuje subjektu, který o dotaci požádal. Změna subjektu v průběhu čerpání dotace tak 
není možná, neboť se po právní stránce nejedná o právního nástupce, nýbrž nový subjekt. 
Určitá výjimka by mohla existovat v případě převodu závodu (dříve podniku), v takovém
případě by přešel na nový právní subjekt též i původní zaměstnanec a vše, co tvoří závod,
tedy i práva a závazky z rozhodnutí o dotaci. V případě změny subjektu – příjemce dotace, 
MZ zastaví čerpání dotace subjektu, který o dotaci zažádal. Tento subjekt musí provést 
finanční vypořádání dotace a nespotřebované finanční prostředky převést na výdajový 
účet MZ. Nový subjekt tak musí podat novou žádost o poskytnutí dotace.

9. Hodnocení a realizace projektu

9.1 Průběžná zpráva za rozpočtový rok u víceletého projektu

Příjemce dotace je povinen MZ (prostřednictvím administrátora) předkládat v řádných 
termínech na stanoveném formuláři Průběžné zprávy o plnění programu „Rezidenční 
místa 2017“, zahrnující přehled absolvovaných částí v daném roce, přehled 
zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem a finanční vyúčtování (výkaz
o čerpání finančních prostředků s komentářem k čerpání poskytnutých dotačních 
finančních prostředků v členění podle Rozhodnutí pro příslušný rozpočtový, tj. kalendářní 
rok). Tato povinnost platí i v případě, že MZ přerušilo poskytování dotace na rezidenční 
místo po dobu přerušení specializačního vzdělávání rezidenta. Formulář Průběžné zprávy 
se předkládá za každé Rozhodnutí samostatně.

Formulář Průběžné zprávy o plnění programu „Rezidenční místa 2017“ spolu s dalšími 
instrukcemi bude uveřejněn na webových stránkách MZ. Konečný termín pro odeslání 
Průběžné zprávy za rok 2017 na MZ je 31. 1. 2018, nebude-li stanoveno v Rozhodnutí 
jinak. 

9.2 Závěrečná zpráva po ukončení celého víceletého projektu

Na konci projektu je příjemce dotace povinen MZ (prostřednictvím administrátora) 
předložit Závěrečnou zprávu o plnění programu „Rezidenční místa 2017“ zahrnující popis 
a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vyúčtování (výkaz o čerpání 
finančních prostředků s komentářem k čerpání poskytnutých dotačních finančních 
prostředků v členění podle Rozhodnutí) nejpozději do 31. 1. následujícího roku po roce,
ve kterém byl celý projekt ukončen řádným splněním podmínek pro získání certifikátu
o absolvování základního kmene příslušného oboru specializačního vzdělávání 
posledního rezidenta. Formulář Závěrečné zprávy o plnění programu „Rezidenční místa 
2017“ spolu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových stránkách MZ.  

Závěrečnou zprávu musí předložit i příjemci dotace, u kterých došlo k ukončení 
pracovního poměru rezidenta, a tím k předčasnému skončení absolvování základního 
kmene specializačního vzdělávání.

10. Vypořádání vztahů se státním rozpočtem
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Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Každoroční finanční vypořádání 
dotace musí být provedeno ve smyslu Rozpočtových pravidel a v souladu s touto 
vyhláškou do 15. 2. následujícího kalendářního roku včetně poukázání 
nespotřebované částky dotace na účet cizích prostředků MZ ČR 
č. 6015-2528001/0710 u České národní banky (tzn., že bude připsána na uvedený účet 
nejpozději v tento den).

Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne 
povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního 
úřadu.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem provedou na formuláři, který je přílohou 
uvedené vyhlášky tak, aby byl doručen poskytovateli dotace nejpozději 
do 15. 2. 2018.

Organizace, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj, provedou vypořádání se státním 
rozpočtem prostřednictvím kraje, jemuž předloží podklady do 5. února 2018 (na tiskopise,
který je přílohou vyhlášky č. 367/2015 Sb.) a současně převedou ke stejnému datu 
na účet kraje případnou vratku dotace.
Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 Rozpočtových 
pravidel (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy 
a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle uvedeného zákona a vrácena na 
účet MZ do 15. února), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím 
ve smyslu ustanovení § 44a  Rozpočtových pravidel.

Příjemce dotace je rovněž povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři 
„Závěrečné finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ prostřednictvím 
administrátora a současně zaslat avízo odboru VLP MZ. Formuláře k „Závěrečnému 
finančnímu vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ spolu se stanovením termínu pro jeho 
zaslání a bližšími instrukcemi budou uveřejněny na webových stránkách MZ.

Pokud budou skutečné náklady nižší, než je uvolněná částka dle Rozhodnutí, musí 
příjemce dotace zbývající finanční prostředky vrátit do státního rozpočtu převodem na účet 
cizích prostředků MZ číslo účtu 6015-2528001/0710 u České národní banky,
a to nejpozději do 15. února následujícího roku (k tomuto dni musí být finanční 
prostředky připsány na účet MZ). To ustanovení neplatí pro organizační složky státu.
Organizační složky státu nespotřebované finanční prostředky obdržené formou 
rozpočtového opatření nevracejí a nechávají si je v nárocích z nespotřebovaných výdajů 
pro případné použití v dalším období pro pokračování financování dle stejného 
Rozhodnutí.

Při převodu nespotřebované části dotace příjemci dotace uvedou jako variabilní 
symbol kód 5222 (spolky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecně prospěšné 
společnosti), 5229 (ostatní neziskové organizace, zejména fundace a ústavy), 
5212 (fyzické osoby), 5213 (ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace 
zřízené obcemi), 5323 (organizace zřízené krajem), 5332 (VŠ), 5336 (příspěvkové 
organizace MZ) a článek 4331 (např. 53234331).
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11. Kontrolní zpráva

Na konci projektu provede kontrolu nezávislý kontrolní orgán. Tímto orgánem se 
rozumí daňový nebo ekonomický poradce nebo účetní kancelář, kteří 
nezpracovávali účetnictví. Tato kontrolní zpráva bude předložena do 30. 6. 
následujícího roku, ve kterém došlo k ukončení projektu.
Pokud celková výše obdržené dotace na projekt překročí dvojnásobek nejvyšší 
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializační vzdělávání u vybraného 
základního oboru, kde je stanovena nejvyšší výše dotace, příjemce dotace předloží 
kontrolní zprávu vypracovanou externím kontrolním orgánem (jedná se o fyzickou 
nebo právnickou osobu zapsanou do seznamu auditorů; externí auditor musí být 
nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení auditované společnosti nebo 
fyzické osoby i na ostatních zájmových skupinách).

V kontrolní zprávě je nezbytné výslovně uvést:  
□ zda čerpání dotace za příslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím 

č.j. ……………/2017/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na rezidenční 
místo vydaným MZ dne … a dále,

□ zda čerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými ústředním 
orgánem státní správy - MZ.

Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel.

12. Kontaktní údaje

Kontaktní osoby pro lékařské zdravotnické obory:
Ing. Miroslav Jindřich, CSc., tel: 224 972 331
Email: miroslav.jindrich@mzcr.cz

Kontaktní adresa:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
www.mzcr.cz

Kontaktní adresa administrátora projektu:
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10

Kontaktní osoby administrátora:
Bc. Jan Barták, tel. 271 019 572 jan.bartak@ipvz.cz
Ing. Marie Karlová tel. 271 019 562 karlova@ipvz.cz
Ing. Iva Urbancová tel. 271 019 386 i.urbancova@ipvz.cz

V Praze dne 10. 11. 2016

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
náměstek pro zdravotní pojištění

zastupující náměstka pro zdravotní péči
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Položky v oboru, počet míst, název organizace, právní forma, sídlo organizace se vyplní automaticky z předešlého listu 1
Průvodní list. Položka kraj se vyplní výběrem z rozevírajícího se seznamu. Do položky poznámky se vyplňují ostatní údaje a
informace, které v žádosti chybí a jsou podstatné.

3. Informace o rezidentovi
Informace o rezidentovi se vyplňuje pro každého rezidenta samostatně. Je potřebné vyplnit všechny části formuláře. Žadatel
uvede datum zařazení do oboru, datum zahájení specializačního vzdělávání u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb. 
Pokud rezident již má část specializačního vzdělávání odstudovanou, žadatel uvede počet odstudovaných měsíců a počet
zbývajících měsíců a s datumem očekávaného ukončení specializačního vzdělávání.

Pokyny k vyplnění
1. Průvodní list

V průvodním listu vyplňuje žadatel pouze v oboru, počet míst, název organizace a její právní formu (výběr z rozevírajícího se
seznamu) a dále sídlo organizace. Zbývající část průvodního listu vyplňuje MZ.

2. Informace o žadateli

3. ČP o bezdlužnosti, ČP o spolupráci
Položky se vyplní automaticky z předešlých listů.
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č.p. / č.o.

Vzdělávací plán

ANO/NE *)

Průvodní list k žádosti 

V OBORU POČET MÍST

NEVYPLŇUJTE - Vyplňuje Institut postgraduálního vzdělávání

Kraj - sídlo žadatele*)

Název Specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků - základní kmen

Podání žádosti

Datum přijetí žádosti :

Sídlo organizace - ulice Obec PSČ

Kraj - sídlo poskytovatele *)

Identifikační údaje o žadateli

Název organizace Právní forma*)

NÁZEV SPLNĚNO NESPLNĚNO
Splnění  náležitostí

Č.j. žádosti :

Žádost
1 x originál
1 x CD

Informace o rezidentovi

řádně vyplněná žádost

Ostatní informace

Kopie dokladu o registraci

Výzva k doplnění žádosti 

odesláno

*) vyber jednu z možností

Stanovisko ministerstva přiděleno

přijato

Kopie Rozhodnutí o udělení / prodloužení akreditace
Kopie smlouvy s akreditovaným zařízením

Prohlášení o bezdlužnosti

Kopie pracovní smlouvy
Přílohy

Kopie dokladu o vzniku poskytovatele zdravotních služeb

Informace o vlastnické struktuře
Informace o žadateli

Prohlášení osob odpov. za vypl. Žádosti včetně prohl. stat. Zástupce
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0
č.p. / č.o.**)

Kód banky

č.p. / č.o.

Datum narození

Adresa pracoviště

***) vyplňuje žadatel pouze jako fyzická osoba

Informace o žadateli
0 0

V OBORU**) Počet požadovaných míst**)

0

Maximální počet školicích míst, pro které má poskytovatel 
zdravotních služeb udělenou akreditaci (pokud je uvedeno v 

rozhodnutí o udělení akreditace)

Počet účastníků SV (včetně počtu 
požadovaných RM), kteří se u 
akreditovaného poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru aktuálně 
vzdělávají v době podání žádosti

Sídlo organizace - ulice**)

0

0
Obec**)

0

Identifikační údaje o žadateli

DIČ

Název organizace**) Právní forma**)

RČ ***)

0
PSČ**)

0

@
e-mail Telefon

Č.j. registrace či zřizovací listiny

Kraj - sídlo žadatele**) IČ

0
Kraj - sídlo poskytovatele **)

PSČ

Bankovní spojení žadatele/zřizovatele Adresa místně příslušného Finančního úřadu

Statutární orgán

Příjmení, jméno, titul

Ulice Obec

Jméno rezidenta Kontaktní adresa

Jména rezidentů

Místo narození 

Telefon

Funkce

Základní informace týkající se akreditace

Školící místo V oboru

Poznámky

Jméno školitele

e-mail

Registrující orgán či zřizovatel

**) načte se automaticky z předchozího listu
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*) vyplňuje pouze právnická osoba
Funkce Podpis

Místo Datum

Jméno a příjmení osoby oprávněné k zastupování právnické osoby

4. Jména a názvy osob, které jsou se žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán 
mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 
podmínek. Jedná se zejména o osoby, které uzavřely se žadatelem smlouvu o tiché společnosti 
podle § 2747 občanského zákoníku.

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

2. Jména a příjmení osob, názvy právnických osob s podílem v právnické osobě.

Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

1. Jména a příjmení všech osob oprávněných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda 
jednají jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci.
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Č.p.

Požadovaná výše dotace na základní kmen (25 000 Kč X počet měsíců)

Datum zahájení specializačního 
vzdělávání  u akreditovaného 

poskytovatele zdravotních 
služeb 

Název oboru specializačního 
vzdělávání a datum zařazení 

Název základního kmene     Počet odstudovaných měsíců v základním kmeni

Název akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb, ve kterém rezident absolvoval část specializačního 
vzdělávání v základním kmeni

Počet zbývajících měsíců do ukončení délky základního kmene

@

Datum očekávaného ukončení základního kmene u 
akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb 

Datum zahájení rezidentury

Poznámka

Adresa - ulice Obec PSČ

Státní občanství

telefon e-mail

Jméno a příjmení, titul rezidenta Datum 
narození

Místo narození

Informace o rezidentovi

Identifikační údaje o žadateli
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Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Mobilní telefon

Mobilní telefon

Příjmení, jméno, titul Funkce

Osoba odpovědná za zpracování finančního plánu projektu

Příjmení, jméno, titul Funkce

Prohlášení
Osoba odpovědná za zpracování projektu

Datum

@
e-mail Telefon

Místo

@

e-mail Telefon

Místo Datum Podpis statutárního zástupce 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , souhlasím s tím, aby moje 
osobní údaje uvedené v této žádosti, byly zpracovány pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení a zároveň 
souhlasím se zpracováním osobních údajů na základě § 18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Místo Datum

Vyplňuje zástupce statutárního orgánu

Je proti Vám vedeno trestní řízení nebo máte zákaz činnosti? ANO / NE  Důvod:
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**

0
č.p. / č.o.

0
č.p. / č.o.

Podpis statutárního orgánu/fyzické osoby Razítko organizace

**) načte se automaticky z předchozích listů

Prohlášení

Čestně prohlašuji, že výše uvedená organizace nemá ke dni podání žádosti žádné finanční 
závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům 
sociálního zabezpečení či rozpočtům územních samosprávných celků.

     V                             dne 

0 0
e-mail** Telefon**

0
Příjmení, jméno, titul** Funkce**

Ulice** Obec** PSČ**
0 0 0

0 0

Statutární orgán

Kraj - sídlo žadatele** IČ** DIČ**

0
Kraj - sídlo poskytovatele **

Právní forma

0

0 0 0
Sídlo organizace - ulice** Obec** PSČ**

0

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele vůči 
orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům 
sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným 

celkům

Identifikační údaje o žadateli

0 0
Název organizace **



ČÁSTKA 9/2016����l����VĚSTNÍK MZ ČR 43

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel.: +420 224 972602, e-mail: vlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

-

R E Z I D E N Č N Í   M Í S T A

METODIKA 
PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

REZIDENČNÍ MÍSTO – LÉKAŘSKÉ OBORY – program č. 2
(dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů)

PRO ROK 2017
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1. Úvod

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“) a na základě ustanovení 
§ 21a odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 95/2004 Sb.“) vydává Metodiku dotačního řízení na rezidenční místa pro rok 2017 (dále 
jen „Metodika“), kterou upřesňuje podmínky pro získání dotace na rezidenční místo a dále 
určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním 
rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy - MZ.

Na poskytování dotací ze státního rozpočtu se nevztahuje usnesení vlády České republiky 
ze dne 19. 6. 2013 č. 479, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

MZ si vyhrazuje právo změnit podmínky stanovené v této Metodice v případě, že dojde 
ke změně souvisejících právních předpisů. Případné změny v podmínkách tohoto 
dotačního programu budou uveřejněny ve Věstníku MZ a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

Dle ustanovení § 14 až § 14f Rozpočtových pravidel upravujících poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí a dle 
ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. není na poskytnutí dotace z dotačního 
programu Rezidenční místa právní nárok.

2. Cíle a zaměření dotačního programu „Rezidenční místa 2017“

2.1 Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických 
pracovníků ve vybraných základních oborech uvedených ve vyhlášce č. 185/2009 Sb., 
o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 185/2009 Sb.“).

2.2 Vysvětlení termínů

Projekt – definuje požadovanou finanční podporu vzdělávacího procesu směřujícího 
k získání specializované způsobilosti, a to na základě úspěšně vykonané atestační 
zkoušky, formou víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na úhradu nákladů 
spojených se specializačním vzděláváním rezidenta, nebo více rezidentů v jednom oboru 
schválené v příslušném kalendářním roce. Ke každému projektu se vydává samostatné 
rozhodnutí.
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Ukončení projektu – nastává splněním všech požadavků stanovených vzdělávacím 
programem příslušného oboru a úspěšným absolvováním atestační zkoušky. V případě 
většího počtu školenců (rezidentů) v jednom projektu je ukončen projekt úspěšným 
absolvováním atestační zkoušky posledního rezidenta. Dalším důvodem může být 
předčasné ukončení projektu např. ukončením pracovního poměru, odstoupením 
rezidenta ze specializačního vzdělávání, úmrtím rezidenta, úmrtím školitele (u OSVČ)
apod.

Akreditované zařízení – zařízení, kterému byla udělena akreditace podle ustanovení § 17 
zákona č. 95/2004 sb. 

2.3 Globální cíle dotačního programu jsou:

a) finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium 
(specializační vzdělávání) po dobu celého specializačního vzdělávání u vybraných 
lékařských oborů, ve kterých je nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo jen 
v některých regionech.

b) finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační 
přípravy ve vybraném lékařském oboru absolvovali. Dosud nezískali 
specializovanou způsobilost v žádném oboru.

3. Žadatelé o dotaci

Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle ustanovení § 13 zákona
č. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území České republiky. Údaje o sídle
právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajům uvedeným 
v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb.

4. Finanční podmínky 

Dotace ze státního rozpočtu přidělená MZ na realizaci projektů je výhradně účelově 
vázána a lze ji použít jen na úhradu nákladů, které jsou v souladu s dotačním programem 
Rezidenční místa a dále se schválenou Žádostí. 

DOTACE SE POSKYTUJE NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH
SE SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ZÍSKÁNÍM 
DOTACE SE ŽADATEL ZAVAZUJE ČÁST NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE 
SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM REZIDENTA UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJŮ.

Specializační vzdělávání formou rezidenčního místa a s tím související čerpání dotace je 
nutné zahájit ještě v roce, kdy bylo o dotaci požádáno.
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Účelové finanční prostředky se mohou použít pouze na spolufinancování:

• mzdových nákladů na rezidenta (hrubá mzda, resp. plat - dále jen „hrubá mzda“
a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele) v minimální výši 55 %
z celkové výše dotace,

• mzdových nákladů na školitele (zaměstnance) - hrubá mzda a odvody na zdravotní 
a sociální pojištění zaměstnavatele v maximální výši 20 % z celkové výše dotace,

• příjmu školitele - určeno pro OSVČ,
• úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy

pro jednotlivé obory,
• materiálových nákladů.

MZ poskytuje dotaci na celou dobu specializačního vzdělávání či na zbývající část 
specializačního vzdělávání rezidenta. Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům
stanovuje MZ v písemném Rozhodnutí.

5. Žádost o poskytnutí dotace

Akreditované zařízení žádá o dotaci na rezidenční místo podle ustanovení § 21a zákona 
č. 95/2004 Sb. 

Žádá-li akreditované zařízení o dotaci na rezidenční místo ve více oborech, je nutné podat 
Žádost pro každý obor zvlášť. Po uplynutí termínu pro podání žádosti,
tj. 15. 3. 2017, není možné měnit obor, pro který bylo rezidenční místo požadováno,
či dokládat jakékoliv další doklady. V případě, že akreditované zařízení žádá o rezidenční 
místa v jednom oboru pro více organizačních složek (např. odštěpných závodů, středisek, 
apod.), podává vždy jednu Žádost, v níž budou obsaženy všechny požadavky
na poskytnutí dotace na rezidenční místa pro jeden požadovaný obor specializačního 
vzdělávání. Tedy akreditované zařízení poskytující zdravotní služby podává jednu 
souhrnnou Žádost pro jeden obor specializačního vzdělávání. Každé akreditované 
zařízení však může podat Žádosti pro více oborů specializačního vzdělávání.

V případě, kdy akreditované zařízení žádá o dotaci na rezidenční místo pro některou 
ze svých organizačních složek, musí v Žádosti uvést její název a adresu.

Pojmem „Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 
2017“ se rozumí soubor následujících dokumentů (viz Příloha č. 3 této Metodiky):

o průvodní list k Žádosti,
o informace o žadateli,
o informace o vlastnické struktuře,
o předběžný finanční plán,
o profesní životopis školitele 
o prohlášení osob odpovědných za vyplnění Žádosti včetně prohlášení člena 

statutárního orgánu nebo zástupce právnické osoby,
o čestné prohlášení o bezdlužnosti,
o čestné prohlášení o spolupráci s akreditovaným zařízením poskytujícím 

zdravotní služby.
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Povinné přílohy k žádosti:

o kopie Rozhodnutí o udělení prodloužení akreditace,
o kopie dokladu o vzniku poskytovatele zdravotních služeb*,
o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udělení oprávnění

k poskytování zdravotních služeb,
o kopie smlouvy s akreditovaným zařízením (předkládají pouze žadatelé, 

kteří mají akreditaci na část vzdělávacího programu,
o CD.

*Doklad o vzniku akreditovaného zařízení poskytujícího zdravotní služby musí předložit 
všichni žadatelé uvedení v kapitole 3 této Metodiky, a to alespoň jedním z následujících 
dokladů:
       - výpis z obchodního rejstříku. (datum vydání požadovaného dokladu nesmí být starší
        tří měsíců),
       - výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR (církve a náboženské
         společnosti). (datum vydání požadovaného dokladu nesmí být starší tří měsíců),
       - výpis z rejstříku ústavů nebo spolků. (datum vydání požadovaného
         dokladu nesmí být starší tří měsíců),

- nestátní zdravotnické zařízení doloží rozhodnutí o udělení oprávnění poskytování 
zdravotních služeb nebo zřizovací listinu.

Hodnocení Žádosti je rozdělené na dvě části, a to posouzení formálních náležitostí a dále 
odborné hodnocení projektů. Hodnotící kritéria k jednotlivým projektům jsou uvedena 
v kapitole 7 této Metodiky. Formální hodnocení žádostí provádí Komise pro přijímání 
Žádostí jmenovaná MZ. Odborné hodnocení provádí příslušná akreditační komise MZ.

5.1 Podrobný popis formálních náležitosti a příloh k Žádosti

Žádost

Žádost včetně všech požadovaných dokladů se podává v písemné a v elektronické 
podobě.

CD musí být označeno přesným názvem akreditovaného zařízení, oborem, označením 
Dotační program pro lékařské obory a dále označením: „RM 2017“. V Žádosti je nutné 
vyplnit všechny položky, a to v českém jazyce. Písemná forma Žádosti a CD musí být 
shodné. Žádost bude na CD naskenována jako jeden soubor včetně požadovaných 
podpisů a příloh. V případě, že Žádost nebude splňovat některou z náležitostí zde 
uvedených, bude vyloučena z dalšího procesu hodnocení pro formální nedostatky.

Označení obálky

Obálka musí být opatřena zpáteční adresou – adresa žadatele o dotaci 
na rezidenční místo. Dále je nutné obálku označit slovy „Dotační řízení: Rezidenční 
místa 2017“ a označením Dotační program pro lékařské obory. Bez náležitého označení 
bude zásilka (Žádost) vyloučena pro formální nedostatky a vrácena na uvedenou zpáteční 
adresu.
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6. Podmínky pro podání Žádostí

MZ upozorňuje žadatele o rezidenční místo na nutnost a povinnost dodržení 
stanovených termínů v celé délce realizace dotačního programu, zejména termín
podání Žádosti, vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, oznámení 
vybraného rezidenta a zaslání potřebné dokumentace. 

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo je jak 
pro poskytovatele dotace (tj. MZ) tak pro příjemce dotace závazná. MZ upozorňuje 
žadatele, že podáním Žádosti vyslovuje s touto závazností souhlas.

Žádost může být podána ode dne následujícího po dni, kdy MZ na svých webových 
stránkách uveřejní Metodiku včetně všech příloh, nejpozději do 15. 3. 2017.

Písemnosti doručené po tomto datu nebudou přijaty do hodnotícího procesu a budou 
žadateli vráceny zpět na uvedenou zpáteční adresu. 

Adresa pro písemné podání žádosti (administrátor):

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Adresa pro osobní podání žádosti:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

6.1 Administrátor
Administraci provádí Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, oddělení 
rezidenčních míst, na adrese: Ruská 85, 100 05 Praha 10.

7. Hodnocení a vyhodnocení Žádosti

MZ jmenuje Komisi pro přijímání žádostí, která provede kontrolu formálních náležitostí
Žádostí a vypracuje protokol obsahující identifikační údaje o každém žadateli, časové 
údaje o doručení, údaje o úplnosti náležitostí stanovených v této Metodice a v případě 
nevyhovujících Žádostí také důvod vyloučení z dalšího posuzování. 

7.1 Zveřejnění výsledků hodnocení formálních náležitostí
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MZ zveřejní nejpozději do 4. 4. 2017 na svých webových stránkách seznam Žádostí, které 
byly vyloučeny pro formální nedostatky s uvedením důvodu, který vedl k vyloučení Žádosti 
z dalšího procesu hodnocení.

7.2 Podání a vypořádání námitek

Uchazeč má právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu vyloučených Žádostí
na webových stránkách doručit námitky proti vyloučení Žádosti, a to písemně na adresu 
administrátora. Namítat lze pouze v případě, že údajně chybějící skutečnosti byly 
v Žádosti doloženy. Nelze doplňovat či uvádět nová tvrzení či skutečnosti neuvedené 
v původní Žádosti. MZ přezkoumá námitky uchazečů a na základě toho vydá konečné 
rozhodnutí. Uchazeč, který podal námitku, bude vyrozuměn a v případě změny původního 
rozhodnutí bude Žádost postoupena odbornému hodnocení. Změna stanoviska bude 
provedena i na webových stránkách MZ.

7.3 Odborné hodnocení Žádostí

Odborné hodnocení žádostí provádí příslušná akreditační komise MZ.

Hodnotící kritéria žádostí jsou následující:

• Regionální kritéria – potřeba odborníků daného oboru specializačního vzdělávání 
v příslušném regionu České republiky a potřebnosti podpory udržení a rozvoje
oboru v tomto regionu (max. 30 bodů)

• Kvalita zajištění průběhu celého vzdělávacího programu (max. 30 bodů)

• Zkušenosti se školící činností školitele (max. 10 bodů)

• Délka praxe školitele v příslušném oboru (max. 10 bodů)

• Volitelné kritérium Akreditační komise (max. 20 bodů).

Volitelným kritériem akreditační komise se má na mysli kritérium, které si zvolí sama 
akreditační komise pro lepší a efektivnější stanovení počtu rezidenčních míst a pořadí 
jednotlivých Žádostí. V případě, že akreditační komise toto volitelné kritérium nevyužije, 
bodová hodnota regionálního kritéria se zvyšuje na max. 50 bodů. 
Akreditační komise předloží MZ návrh hodnocení včetně návrhu pořadí Žádostí, 
a to nejpozději do 1. 6. 2017. MZ na jejich základě rozhodne o přidělení dotace.

Seznam akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, kterým byla přidělena 
dotace, bude uveřejněn k datu 30. 6. 2017 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: Odborník 
Zdravotník - Věda a lékařská povolání - Dotační programy - Rezidenční místa.
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8. Způsob poskytování a podmínky čerpání dotace a povinnosti
akreditovaných zařízení s rezidenčním místem

8.1 Podmínky čerpání dotace

Finanční prostředky budou MZ uvolňovány minimálně 2x ročně pro daný kalendářní rok. 
První uvolněné finanční prostředky budou určené pouze na rok 2017. Prvnímu uvolnění 
prostředků předchází vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční prostředky budou 
převedeny na číslo účtu akreditovaného zařízení s rezidenčním místem, které bude
uvedeno v Žádosti. V případě, že zřizovatelem akreditovaného zařízení s rezidenčním 
místem je kraj nebo obec, uvede žadatel (akreditované zařízení s rezidenčním místem) 
v Žádosti číslo účtu zřizovatele.

8.2 Přerušení poskytování dotace

MZ přeruší uvolňování dotace po dobu přerušení specializačního vzdělávání rezidenta. 
Celková doba přerušení nesmí přesáhnout 5 let. V případě zahájení a ukončení 
přerušení specializačního vzdělávání rezidenta u akreditovaného zařízení s rezidenčním 
místem, příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí MZ, prostřednictvím administrátora,
a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pomocí formuláře 
Žádosti o změnu, který bude uveřejněn na webových stránkách MZ v sekci rezidenční 
místa.

8.3 Zastavení poskytování dotace

MZ zastaví poskytování dotace na rezidenční místo pokud:
a) je ukončeno specializační vzdělávání rezidenta v oboru, pro který je dotace

na rezidenční místo poskytována,

b) je skončen pracovní poměr rezidenta u akreditovaného zařízení, kterému je 
poskytována dotace,

c) akreditované zařízení poruší povinnosti podle ustanovení § 18 a § 21d zákona 
č. 95/2004 Sb., nebo

d) přerušení specializačního vzdělávání rezidenta přesáhne 5 let.

V případě předčasného ukončení specializačního vzdělávání rezidenta
před vykonáním atestační zkoušky nebo v případě ukončení pracovního poměru 
rezidenta u akreditovaného zařízení s rezidenčním místem, příjemce dotace o této 
skutečnosti uvědomí MZ, prostřednictvím administrátora, nejpozději do 15 dnů 
ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala, pomocí formuláře Žádosti o změnu, který 
bude uveřejněn na webových stránkách MZ v sekci Rezidenční místa. MZ na základě 
toho zastaví uvolňování dotace.
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Akreditované zařízení je dále povinno dodržovat podmínky stanovené v ustanovení § 18
a § 21d zákona č. 95/2004 Sb.

8.4 Žádost o změnu

Příjemce dotace může v průběhu specializačního vzdělávání požádat o schválení změn 
v odsouhlasených vzdělávacích a finančních plánech rezidentů, ale i všech ostatních 
případných změn (např. změna jména rezidenta, změna čísla bankovního spojení, změna 
člena statutárního orgánu nebo zástupce právnické osoby, změna jména/názvu příjemce 
dotace apod.) nejpozději do 10 dnů, kdy tato změna nastala. Žádost o změnu se podává 
na formuláři, který bude zveřejněn na webových stránkách MZ, prostřednictvím 
administrátora. Přílohou Žádosti musí být i opravené finanční a vzdělávací plány v případě 
jejich změny a další doklady prokazující oprávněnost požadované změny. Poslední 
Žádost o tuto změnu příjemce dotace zašle nejpozději do 15. listopadu. Žádost 
o změnu bude MZ posouzena a v případě, že změna bude schválena, vydá se změnové 
Rozhodnutí. Jestliže změna nebude vyžadovat vydání změnového Rozhodnutí, bude 
příjemci dotace zasláno oznámení, zda změna byla akceptována.

O případnou změnu v čerpání finančních prostředků (stanovených v Rozhodnutí) 
v průběhu kalendářního roku, je příjemce dotace povinen písemně požádat 
prostřednictvím administrátora, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy změna nastala.
V posledním čtvrtletí rozpočtového, tj. kalendářního roku je nutné žádost o změnu zaslat 
nejpozději do 15. listopadu. Žádost o změnu bude MZ posouzena a v případě, že změna 
bude schválena, bude vydáno změnové Rozhodnutí. 

8.5 Změna akreditovaného zařízení poskytujícího zdravotní služby

Pokud rezident, na kterého akreditované zařízení poskytující zdravotní služby čerpá dotaci 
na rezidenční místo podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. ukončí 
pracovní poměr u tohoto akreditovaného zařízení poskytujícího zdravotní služby dohodou 
nebo výpovědí, MZ ve spolupráci s akreditační komisí pro příslušný obor specializačního 
vzdělávání rozhodne o přidělení nového rezidenčního místa podle ustanovení § 21a
odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. pro tohoto rezidenta u jiného akreditovaného
zařízení, který podal Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo, dle kapitoly 5 s tím, 
že v tomto případě neplatí rozhodné datum 15. 3. 2017.

8.6 Další podmínky poskytování dotace

Poskytnutá dotace bude MZ uvolňována podle Rozhodnutí a v souladu s regulací výdajů 
státního rozpočtu na rok 2017 stanovenou Ministerstvem financí ČR. V případě, že vláda 
ČR rozhodne o vázání rozpočtových prostředků v souladu s Rozpočtovými pravidly, může 
MZ prostřednictvím Rozhodnutí stanovenou částku dotace snížit.
Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit poskytovateli veškeré změny údajů, které 
jsou v rozporu s údaji uvedenými v Žádosti a Rozhodnutí. Příjemce dotace je povinen 
vypořádat přednostně, před případným zánikem organizace, vztahy se státním rozpočtem.
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Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vypořádáním dotace 
nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud 
se projekt neuskuteční nebo je předčasně ukončen. V takovém případě je příjemce dotace 
povinen finanční prostředky vrátit na výdajový účet MZ, ze kterého mu byla dotace 
poskytnuta. Jestliže příjemce dotace není schopen projekt vůbec zrealizovat, a z tohoto 
důvodu čerpat finanční dotaci, je povinen oznámit tuto skutečnost písemnou formou
na MZ nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení Rozhodnutí.

Vyplacené mzdové prostředky (popř. příjem školitele u OSVČ) musí být podloženy 
prvotními doklady umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce. Příjemce dotace je 
povinen prokazatelně a doložitelným způsobem vést evidenci pracovní doby 
rezidenta.

V případě, že u akreditovaného zařízení zdravotních služeb s rezidenčním místem 
nevznikne pracovní poměr s rezidentem, nelze tyto prostředky čerpat.

Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci rozpočtu) kontrolu ve vztahu
k přiděleným finančním prostředkům. Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole. Nedodržení 
(porušení) daných podmínek pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití 
těchto finančních prostředků je klasifikováno jako neoprávněné použití prostředků státního 
rozpočtu, resp. prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (ustanovení § 3 
písm. e) Rozpočtových pravidel).

Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pokud použije prostředky státního rozpočtu k úhradě 
zakázky, která je veřejnou zakázkou.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na situaci, při které dojde k zániku akreditovaného 
zařízení v důsledku změny právní formy žadatele – akreditovaného zařízení v průběhu 
specializačního vzdělávání (např. žadatel – podnikající fyzická osoba (OSVČ) má 
v úmyslu se transformovat na právnickou osobu, např. s.r.o.). V těchto případech je nutné 
upozornit na skutečnost, že v případě, že bude v souvislosti s výše uvedeným ukončen 
pracovní poměr rezidenta, dojde k zastavení poskytování dotace, poněvadž dotace se 
poskytuje subjektu, který o dotaci požádal. Změna subjektu v průběhu čerpání dotace tak 
není možná, neboť se po právní stránce nejedná o právního nástupce, nýbrž nový subjekt. 
Určitá výjimka by mohla existovat v případě převodu závodu (dříve podniku), v takovém 
případě by přešel na nový právní subjekt též i původní zaměstnanec a vše, co tvoří závod,
tedy i práva a závazky z rozhodnutí o dotaci. V případě změny subjektu – příjemce dotace, 
MZ zastaví čerpání dotace subjektu, který o dotaci zažádal. Tento subjekt musí provést 
finanční vypořádání dotace a nespotřebované finanční prostředky převést na výdajový 
účet MZ. Nový subjekt tak musí podat novou žádost o poskytnutí dotace.

9. Podrobné podmínky dotačního programu po výběru rezidenta
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9.1 Výběrové řízení na rezidenční místo
Akreditované zařízení poskytující zdravotní služby má povinnost do 14 dnů ode dne 
zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení
na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení 
oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá 
z ustanovení § 21b odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky
č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, 
průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta
(dále jen vyhláška č. 186/2009 Sb.). Toto oznámení provede písemně na předepsaném 
Formuláři o vyhlášení výběrového řízení, který bude zveřejněn na stránkách MZ.

Vyhlašovatel vyhlásí výběrové řízení na základě vyhlášky č. 186/2009 Sb. Po výběru 
rezidenta pro něj zpracuje vzdělávací plán podle platného vzdělávacího programu
a finanční plány specializačního vzdělávání (viz Příloha č. 3 této Metodiky). Tyto plány 
musí žadatel předložit nejpozději do 30 dnů od výběru rezidenta. V případě vypsání
2. kola výběrového řízení je posledním dnem předložení těchto plánů 10. 11. 2017.

9.2 Vzdělávací plán rezidenta (předkládá se až po výběru rezidenta)

V případě výběru rezidenta musí žadatel zpracovat a předložit vzdělávací plán rezidenta 
odpovídající platnému vzdělávacímu programu pro příslušný obor.  Při zpracování tabulky 
je nutné doplnit, v jakém roce a u jakého akreditovaného zařízení poskytující zdravotní
služby rezident splní jednotlivé povinné stáže a kurzy. Nezbytné je též uvést termín 
zahájení specializačního vzdělávání, termín zařazení do oboru a termín nástupu
na rezidenční místo.

V případě, že žadatel nemůže zajistit celé specializační vzdělávání na vlastním
pracovišti, je nutné po výběru rezidenta předložit kopii smlouvy o spolupráci 
s jiným akreditovaným zařízením poskytujícím zdravotní služby, popřípadě kopii 
rámcové smlouvy. V případě vypsání 2. kola výběrového řízení je posledním dnem 
předložení těchto smluv 30. listopad 2017.

9.3 Finanční plány specializačního vzdělávání

Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů spojených se specializačním 
vzděláváním rezidenta, včetně mzdových nákladů (hrubé mzdy rezidentů a školitelů
či příjem školitele u OSVČ a odvody na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele
ve stanovené výši pro příslušný rok), a to po celou dobu trvání příslušného specializačního 
vzdělávání, která odpovídá minimální délce specializačního vzdělávání stanovené
vzdělávacím programem vytvořeným v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb. Výše odvodů 
je stanovena v celkové výši 34 %, pokud nebude právně upraveno jinak. Dotaci 
na rezidenční místo nelze poskytnout zpětně za kalendářní měsíce, které předcházely 
podání Žádosti. Lékařskému zdravotnickému pracovníku, který již část vzdělávacího 
programu absolvoval, bude dotace poskytnuta pouze na zbývající počet měsíců 
vzdělávacího programu (viz níže uvedený způsob výpočtu).  Do finančních plánů uvádějte 
pouze prostředky poskytované z dotace.
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Finanční prostředky 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 pojištění za 
zaměstnavatele ve stanovené výši pro příslušný rok).

• Mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zaměstnancem akreditovaného 
zařízení poskytujícího zdravotní služby s rezidenčním místem v maximální výši
20% z celkové výše dotace (hrubá mzda školitele a odvody na zdravotní 
a sociální pojištění za zaměstnavatele ve stanovené výši pro příslušný rok).
V případě, že školitelem je  OSVČ  žádající o rezidenční místo, lze prostředky 
v maximální výši 20% z celkové dotace vykazovat jako osobní spotřebu OSVČ.

• Náklady na realizaci povinných částí vzdělávacího programu, které žadatel sám
nezajišťuje a které zajistí formou nákupu služeb od smluvních akreditovaných
zařízení poskytující zdravotní služby.

• Nejvýše přípustné materiálové náklady, viz Tab. č. 1:

Tab. č. 1

Délka specializačního vzdělávání 0 až 2 
roky

3 roky 4 roky 5 a více 
let Max. 

cena za 
kus / párNázev položky počet 

kusů
počet 
kusů

počet 
kusů

počet 
kusů

Lékařská košile 3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 Kč
Lékařské kalhoty 3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 Kč
Lékařský plášť 3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 Kč
Lékařská obuv 1 pár 2 páry 3 páry 3 páry 1 500 Kč
Sterilní rukavice (platí pro VPL, PLDD) 70 ks 100 ks 200 ks
Jiné zdravotnické pomůcky související 
se specializačním vzděláváním 
(roušky, sterilní rukavice) – neplatí pro 
VPL a PLDD

max. hodnota 2000,- Kč

Finanční plán specializačního vzdělávání I. + II. (předkládá se až po výběru rezidenta)

• Mzdové náklady na rezidenta - Žadatel o dotaci vyplní předpokládanou odměnu 
(hrubou mzdu) rezidentovi. 

• Mzdové náklady na školitele (příjem školitele u OSVČ) - Žadatel o dotaci vyplní 
předpokládanou odměnu (hrubou mzdu/příjem) školiteli. 

• Materiálové náklady - Žadatel  o dotaci určí čerpání materiálových nákladů -  viz  
tabulka č. 1, částka CELKEM se musí rovnat údaji ve finančním plánu 
III. ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM „Materiálové náklady“.
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• Ostatní náklady – náklady na služby - Žadatel uvede předpokládané částky
za nákupy dnů nebo měsíců povinných stáží a kurzů podle vzdělávacího programu 
příslušného oboru. Údaje musí odpovídat povinným dnům nebo měsícům stáží
či kurzů ve vzdělávacím plánu rezidenta. Finanční hodnota CELKEM se musí 
rovnat údaji ve finančním plánu III. ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM 
„Náklady na služby“.

Finanční plán specializačního vzdělávání III. (předkládá se 1x předběžný plán při podání žádosti 
a 1x konkrétní po výběru rezidenta)

Žadatel uvede plán čerpání jednotlivých nákladů v letech odpovídajících vzdělávacímu 
plánu rezidenta. V části mzdové náklady na rezidenta budou uvedeny předpokládané 
mzdové náklady na rezidenta. Celková částka včetně odvodů musí odpovídat minimálně 
55 % procentům celkové výše dotace na rezidenční místo. Při podávání tohoto finančního 
plánu po výběru rezidenta musí části finančního plánu odpovídat stanoveným hodnotám 
ve finančních plánech I. a II. Celková částka uvedená ve finančním plánu III. musí 
odpovídat výši dotace na rezidenční místo příslušného oboru specializačního vzdělávání, 
která je vyhlášena MZ dle ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., viz Příloha č. 3
této Metodiky. V případě, že dotace bude poskytována pouze na část vzdělávacího 
programu (rezident již část vzdělávacího programu absolvoval nebo mu byl započten),
bude alikvotní výše dotace stanovena podle následujícího vzorce:  

Stanovená výše dotace 
--------------------------------------------- X      Počet chybějících měsíců *
Počet měsíců vzdělávacího programu

*Při výpočtu používejte pouze celé kalendářní měsíce, kdy byly splněny podmínky pro poskytnutí 
dotace. Období kratší než celý kalendářní měsíc nebude při výpočtu výše dotace zohledňováno.

V žádném případě nelze o dny kurzů zvyšovat počet měsíců, které chybí rezidentovi 
k ukončení specializačního vzdělávání a zahrnovat je do výpočtu.

9.4 Školitel

Minimální požadavky na školitele:
• nejvyšší dosažené vzdělání v příslušném oboru,

• povinnost minimálního úvazku 1,0 nebo dle platného vzdělávacího programu 
příslušného oboru,

• nejméně 5 let praxe v příslušném oboru,

• splnění personálních požadavků uvedených v příslušném vzdělávacím programu.
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10. Hodnocení a realizace projektu

10.1 Průběžná zpráva za rozpočtový rok u víceletých projektů
Příjemce dotace je povinen MZ (prostřednictvím administrátora) předkládat v řádných 
termínech na stanoveném formuláři Průběžné zprávy o plnění programu „Rezidenční 
místa 2017”, zahrnující přehled absolvovaných částí v daném roce, přehled 
zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem a finanční vyúčtování (výkaz 
o čerpání finančních prostředků s komentářem k čerpání poskytnutých dotačních 
finančních prostředků v členění podle Rozhodnutí pro příslušný rozpočtový, tj. kalendářní 
rok). Tato povinnost platí i v případě, že MZ přerušilo poskytování dotace na rezidenční 
místo po dobu přerušení specializačního vzdělávání rezidenta.

Průběžná zpráva se předkládá za každé jednotlivé Rozhodnutí po ukončení každého roku, 
ve kterém se poskytuje dotace. V posledním roce, ve kterém všichni rezidenti v daném 
rozhodnutí ukončili specializační vzdělávání atestační zkouškou, se průběžná zpráva již 
nepředkládá, ale předkládá se pouze závěrečná zpráva. Průběžná zpráva neslouží
k oznamování změn. K tomuto účelu je příjemce dotace povinen podat již v průběhu 
roku Žádost o změnu v souladu s podmínkami stanovenými Metodikou dotačního 
programu.

Pokud dojde v průběhu roku ke změnám v termínech či místě konání jednotlivých 
částí vzdělávacího programu nebo ke změnám ve finanční části proti schválenému 
vzdělávacímu a finančnímu plánu, je příjemce dotace vždy povinen podat v daném 
roce Žádost o změnu. V případě, že je změna poskytovatelem schválena, uvádí se
v průběžné zprávě poslední verze schváleného vzdělávacího a finančního plánu.
S tímto plánem se porovná jeho skutečné plnění. Průběžná zpráva tedy musí 
odpovídat poslednímu rozhodnutí o přidělení dotace. 

Ke kontrole průběžné zprávy slouží povinné přílohy - kopie indexů a logbooků. 
Finanční část průběžné zprávy musí korespondovat s finančním vypořádáním 
dotace se státním rozpočtem.

Formulář Průběžné zprávy o plnění programu „Rezidenční místa 2017” spolu
s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových stránkách MZ. Konečný termín 
pro odeslání Průběžné zprávy za rok 2017 na MZ je 31. 1. 2018.

10.2 Závěrečná zpráva po ukončení celého víceletého projektu

Na konci projektu je příjemce dotace povinen MZ (prostřednictvím administrátora)
předložit Závěrečnou zprávu o plnění programu „Rezidenční místa 2017“ zahrnující popis 
a zhodnocení realizace odborné části projektu a finanční vyúčtování (výkaz o čerpání 
finančních prostředků s komentářem k čerpání poskytnutých dotačních finančních 
prostředků v členění podle Rozhodnutí) nejpozději do 31. 1. následujícího roku po roce, 
ve kterém byl celý projekt ukončen. Formulář Závěrečné zprávy o plnění programu 
„Rezidenční místa 2017“ spolu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových 
stránkách MZ.  Příjemce dotace je povinen přikládat k Závěrečné zprávě též ověřenou 
kopii atestačního diplomu. Závěrečnou zprávu musí předložit i příjemci, u kterých došlo 
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k ukončení pracovního poměru rezidenta, a tím k předčasnému ukončení absolvování
specializačního vzdělávání.

11. Vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Každoroční finanční vypořádání 
dotace musí být provedeno ve smyslu Rozpočtových pravidel a v souladu s touto 
vyhláškou do 15. 2. následujícího kalendářního roku včetně poukázání 
nespotřebované částky dotace na účet cizích prostředků MZ ČR 
č. 6015-2528001/0710 u České národní banky (tzn., že bude připsána na uvedený účet 
nejpozději v tento den).

Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne 
povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního 
úřadu.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem provedou na formuláři, který je přílohou 
uvedené vyhlášky tak, aby byl doručen poskytovateli dotace nejpozději 
do 15. 2. 2018.

Organizace, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj, provedou vypořádání se státním 
rozpočtem prostřednictvím kraje, jemuž předloží podklady do 5. února 2018 (na tiskopise,
který je přílohou vyhlášky č. 367/2015 Sb.) a současně převedou ke stejnému datu na 
účet kraje případnou vratku dotace.
Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 Rozpočtových 
pravidel (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy 
a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle uvedeného zákona a vrácena na 
účet MZ do 15. února), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím 
ve smyslu ustanovení § 44a  Rozpočtových pravidel.

Příjemce dotace je proto rovněž povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři 
„Závěrečné finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ prostřednictvím 
administrátora a současně zaslat avízo odboru VLP MZ. Formuláře k „Závěrečnému 
finančnímu vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ spolu se stanovením termínu pro jeho 
zaslání a bližšími instrukcemi budou uveřejněny na webových stránkách MZ.

Pokud budou skutečné náklady za kalendářní rok nižší, než je uvolněná částka pro daný 
rok, musí příjemce dotace zbývající finanční prostředky vrátit do státního rozpočtu 
převodem na účet cizích prostředků MZ č.ú. 6015-2528001/0710 u České národní 
banky, a to nejpozději do 15. února následujícího roku (k tomuto dni musí být finanční 
prostředky připsány na účet MZ). To ustanovení neplatí pro organizační složky státu. 
Organizační složky státu nespotřebované finanční prostředky obdržené formou 
rozpočtového opatření nevracejí a nechávají si je v nárocích z nespotřebovaných výdajů 
pro případné použití v dalším období pro pokračování financování dle stejného 
Rozhodnutí.
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Při převodu nespotřebované části dotace, příjemci dotace uvedou jako variabilní 
symbol kód 5222 (spolky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecně prospěšné 
společnosti), 5229 (ostatní neziskové organizace, zejména fundace a ústavy), 
5212 (fyzické osoby), 5213 (ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace
zřízené obcemi), 5323 (organizace zřízené krajem), 5332 (VŠ), 5336 (příspěvkové 
organizace MZ) a článek 4331 (např. 53234331).

12. Kontrolní zpráva

Na konci projektu provede kontrolu nezávislý kontrolní orgán. Tímto orgánem se 
rozumí daňový nebo ekonomický poradce nebo účetní kancelář, kteří 
nezpracovávali účetnictví. Tato kontrolní zpráva bude předložena do 30. 6. 
následujícího roku, ve kterém došlo k ukončení projektu.

Pokud celková výše obdržené dotace na projekt překročí dvojnásobek nejvyšší 
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializační vzdělávání u vybraného 
základního oboru, kde je stanovena nejvyšší výše dotace, příjemce dotace předloží 
kontrolní zprávu vypracovanou externím kontrolním orgánem (jedná se o fyzickou 
nebo právnickou osobu zapsanou do seznamu auditorů; externí auditor musí být 
nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení auditované společnosti nebo 
fyzické osoby i na ostatních zájmových skupinách).

V kontrolní zprávě je nezbytné výslovně uvést:  
□ zda čerpání dotace za příslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím 

č.j. ……………/2017/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na rezidenční 
místo vydaným MZ dne … a dále,

□ zda čerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými ústředním 
orgánem státní správy - MZ.

Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel.

13. Časový průběh

1. 15. 3. 2017 Konečný termín pro podání Žádostí o rezidenční místo
2. 4. 4. 2017 Zveřejnění seznamu vyloučených Žádostí pro formální nedostatky
3. 11. 4. 2017 Lhůta pro podání námitek (do 5 pracovních dnů)
4. 28. 4. 2017 Rozhodnutí MZ o námitkách
5. 1. 6. 2017 Návrh hodnocení akreditačních komisí 
6. 9. 6. 2017 Zpracování návrhu hodnocení do porady vedení MZ
7. 30. 6. 2017 Zveřejnění rozhodnutí vybraných uchazečů na webu MZ
8. do 14 dnů Po zveřejnění vyhlásit výběrová řízení
9. do 29. 9. 2017 Ukončení 1. kola výběrového řízení

10. do 6. 10. 2017 Oznámení výsledků 1. kola výběrového řízení
11. do 10. 11. 2017 Ukončení 2. kola výběrového řízení
12. do 20. 11. 2017 Konečný termín pro zaslání vzdělávacích a finančních plánů
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14. Kontaktní údaje

Kontaktní osoby pro lékařské zdravotnické obory:

Ing. Miroslav Jindřich, CSc. tel: 224 972 331
Email: miroslav.jindrich@mzcr.cz

Kontaktní adresa:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01  Praha 2
www.mzcr.cz

Kontaktní adresa administrátora projektu:
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

Kontaktní osoby administrátora:
Bc. Jan Barták, tel. 271 019 572 jan.bartak@ipvz.cz
Ing. Marie Karlová tel. 271 019 562 karlova@ipvz.cz
Ing. Iva Urbancová tel. 271 019 386 i.urbancova@ipvz.cz

V Praze dne 10. 11. 2016

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
náměstek pro zdravotní pojištění

zastupující náměstka pro zdravotní péči
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Vyplní se vzdělávací plán příslušného oboru specializačního vzdělávání zveřejněný na webových stránkách MZ ČR

 Finanční plány

Jedná se o finanční plán na jednoho rezidenta. Vyplňujte pouze pole označena bíle. Hodnota ukazatele celkem nesmí být vyšší
než je celková výše dotace na jednoho rezidenta pro příslušný obor na celou dobu specializačního vzdělávání. 

Pokyny k vyplnění

Měsíční hrubá mzda se rozumí mzda z dotace.

Finanční plán PO - vyplňují pouze právnické osoby
Fianční plán OSVČ  - vyplňují pouze osoby samostatně výdělečně činné - praktičtí lékaři

 Vzdělávací plány
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č.p. / č.o.

Kopie smlouvy s akreditovaným zařízením
Označení obálky

ANO / NE

ANO / NE

*) vyber jednu z možností

Stanovisko ministerstva přiděleno nepřiděleno

Stanovisko akreditační komise Pořadí žádosti

Kopie dokladu o registraci 

Datum odeslání akreditační komisi

Datum zveřejnění

Kopie Rozhodnutí o udělení / prodloužení akreditace

Vyloučeno pro formální nedostatky

Ostatní informace

Informace o vlastnické struktuře
Předběžný finanční plán

Přílohy
Čestné prohlášení o spolupráci s akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb

Životopis školitele
Prohlášení 
Čestné prohlášení o bezdlužnosti

1 x CD
Řádně vyplněná žádost

Splnění formálních náležitostí
NÁZEV SPLNĚNO NESPLNĚNO

1 x originál
Žádost

č. j. žádosti:

DÁLE NEVYPLŇUJTE - Vyplňuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
Podání žádosti

Čas přijetí žádosti :

Sídlo organizace - ulice Obec PSČ

Specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků - celý program

Název organizace Právní forma*)

Identifikační údaje o žadateli

Kopie dokladu o vzniku poskytovatele zdravotních služeb

Průvodní list k žádosti 

V OBORU POČET MÍST

NÁZEV

Kraj - sídlo žadatele *) Kraj - sídlo poskytovatele *)

Datum otevření obálky :

Informace o žadateli
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0
č.p. / č.o.**)

Kód banky

č.p. / č.o.

Adresa pracoviště

Maximální počet školících míst, pro které má poskytovatel 
zdravotních služeb udělenou akreditaci (pokud je uvedeno v 

rozhodnutí o udělení akreditace)

PSČObecUlice

Statutární orgán

Základní informace týkající se akreditace 

Telefon

***) vyplňuje pouze fyzická osoba

0
Kraj - sídlo poskytovatele**)

**) načte se automaticky z předchozího listu

Poznámky

Školící místo a počet 
požadovaných RM Akreditace v oboru Jméno školitele

e-mail

Příjmení, jméno, titul Funkce

Bankovní spojení žadatele/zřizovatele Adresa místně příslušného Finančního úřadu

Č.j. registrace či zřizovací listiny Registrující orgán či zřizovatel

0
Kraj - sídlo žadatele**) IČ DIČ

Sídlo organizace - ulice**) Obec**) PSČ**)
0 0 0

0 0
Název organizace**) Právní forma**)

Identifikační údaje o žadateli

mobiltelefone-mail

RČ ***)

Informace o žadateli
0 0

V OBORU**) POČET MÍST**)
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*) vyplňuje pouze právnická osoba

2. Jména a příjmení osob, názvy právnických osob s podílem v právnické osobě.

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

Místo

Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby

1. Jména a příjmení všech osob oprávněných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda 
jednají jako statutární orgán nebo na základě udělené plné moci.

Jméno a příjmení osoby oprávněné k zastupování právnické osoby

Funkce Podpis

Datum

4. Jména a názvy osob, které jsou se žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán 
mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. 
Jedná se zejména o osoby, které uzavřely se žadatelem smlouvu o tiché společnosti podle § 2747 
občanského zákoníku. 
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0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY - Náklady na služby

ks cena za 1 ks cena celkem
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

*předkládá se až po výběru rezidenta

Finanční plán specializačního vzdělávání I. - 1 rezident*

MZDOVÉ NÁKLADY NA REZIDENTA
jméno rezidenta pracoviště úvazek doba měsíční 

hrubá mzda

MZDOVÉ NÁKLADY NA ŠKOLITELE

jméno školitele pracoviště úvazek doba měsíční 
hrubá mzda

OSTATNÍ NÁKLADY - Materiálové náklady

název položky bližší specifikum ks cena za 1 ks         cena celkem

Finanční plán specializačního vzdělávání II. - 1 rezident*

název položky

CELKEM

CELKEM

bližší specifikum
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Titul, jméno, příjmení:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Kontakt (telefon, e-mail):

Vzdělání: Škola:
Získaná atestace: Datum:

Získaná atestace: Datum:

Získaná atestace: Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zaměstnání:

Zařízení:

Obor:

od - do

Zařízení:

Obor:

od - do

Zařízení:

Obor:

od - do

Zkušenost ve školící činnosti ( počet odškolených školenců za posledních 5 let, specifikovat zda se jednalo o školence 
na odbornou nebo specializovanou způsobilost, pokud v současnosti máte školence uveďte kdy bude končit podle 

nového kurikula):

Profesní životopis školitele 

Délka praxe školitele:

Seznam absolvovaných vzdělávacích akcí za posledních 5 let v rámci celoživotního vzdělávání a počet získaných 
kreditů a certifikátů :

Získaná specializovaná způsobilost:

Získaná specializovaná způsobilost:

Získaná specializovaná způsobilost:
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Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Místo Datum Podpis

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , souhlasím s tím, aby moje 
osobní údaje uvedené v této žádosti, byly zpracovány pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení a zároveň 
souhlasím se zpracováním osobních údajů na základě § 18a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Mobilní telefon

Vyplňuje zástupce statutárního orgánu

Je proti Vám vedeno trestní řízení nebo máte zákaz činnosti? ANO / NE  Důvod:

Místo Datum

e-mail Telefon

Příjmení, jméno, titul Funkce

Prohlášení
Osoba odpovědná za zpracování projektu

Místo Datum

e-mail Telefon

Mobilní telefon

Příjmení, jméno, titul Funkce

Osoba odpovědná za zpracování finančního plánu projektu
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0
č.p. / č.o.

0
č.p. / č.o.

**) načte se automaticky z předchozích listů

Razítko organizace Podpis statutárního orgánu/fyzické osoby

e-mail**) Telefon**)

Prohlášení

Čestně prohlašuji, že výše uvedená organizace nemá ke dni podání žádosti žádné finanční 
závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům 
sociálního zabezpečení či rozpočtům územních samosprávných celků.

     V                             dne 

Ulice**) Obec**) PSČ**)

0 0

Příjmení, jméno, titul**) Funkce**)

0

0 0 0

Kraj - sídlo žadatele **) IČ**)

0 0

0 0

0 0 0

Kraj - sídlo poskytovatele **) RČ ***)

Právní forma**)

Statutární orgán

DIČ**)

Sídlo organizace - ulice**) Obec**) PSČ**)

0 0

***) vyplňuje fyzická osoba

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele vůči orgánům 
státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního 

zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům

Identifikační údaje o žadateli

0 0
Název organizace**)
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**)

0
č.p. / č.o.

0
č.p. / č.o.

     V                                       dne 

0
RČ ***)

0
Kraj - sídlo poskytovatele **)

0 0

0 0

0

Čestné prohlášení o spolupráci s akreditovaným 
poskytovatelem zdravotních služeb

Identifikační údaje o žadateli

0 0

0

Název organizace **) Právní forma

0

Sídlo organizace - ulice**) Obec**) PSČ**)

0
Kraj - sídlo žadatele **) IČ**) DIČ**)

Statutární orgán

Příjmení, jméno, titul**) Funkce**)

0 0 0
Ulice**) Obec**) PSČ**)

0 0
e-mail**) Telefon**)

Prohlášení

Čestně prohlašuji, že dle ustanovení § 21d písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.  - v případě programu 
č. 2, zajistíme rezidentovi  řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu u 
akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb, které nemůže zajistit přímo poskytovatel.

Zajištěná praxe pro obory:
Název akreditovaného poskytovatele 

zdravotních služeb:

***) vyplňuje fyzická osoba
**) načte se automaticky z předchozích listů

Podpis statutárního orgánu/fyzické osoby Razítko organizace
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OZNÁMENÍ  ZMĚNY VEDENÍ NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA 

 

Oznamujeme, že dnem 1. října 2016 byl do funkce vedoucího Národního referenčního centra pro 
pitnou vodu Státního zdravotního ústavu Praha jmenován MUDr. František Kožíšek, CSc. 
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; drob-
ný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České 
Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distri-
buční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům 
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány 
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhra-
dy předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 
do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtis-
ků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů 
od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za 
úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lo-
mítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zási-
lek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových 
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa  
27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Redakce: Palackého nám. 4, 120 00 Praha 2-Nové Město, telefon: 224 972 672. – Administrace: písemné 
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354,  
fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: predplatne@sevt.cz. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., 
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 004212 44 45 45 59, 004212 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku  
kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. – Vychází podle potřeby – Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická, Praha 9.
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