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Legislativa upravující rezidenční místa

Novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (o

zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta).

Tento týden bude odeslána do meziresortního připomínkového

řízení.

Očekávána účinnost od 1.1.2021.



3

Jak je to dnes?

• MZ spolufinancuje specializační vzdělávání lékařů formou dotací

na rezidenční místa.

• Dotace na rezidenční místa se poskytuje na částečnou úhradu

nákladů spojených se specializačním vzděláváním, a to buď na

specializační vzdělávání v základním kmeni anebo na celé

specializační vzdělávání ve vybraných oborech.

• Dotace ze státního rozpočtu akreditovaným poskytovatelům

zdravotních služeb částečně pokrývají náklady na zajištění

předatestační přípravy u nich zaměstnaných lékařů.
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Mínusy současné úpravy

• Nereflektuje personální situaci v oborech a regionech

• Poskytovatelé nejsou dostatečně motivování přijímat mladé

lékaře na rezidenční místa. Zejména menším poskytovatelům v

periferních regionech vznikají vyšší náklady, než je dotace.

• Dotace nejde za mladým lékařem, ale za poskytovatelem.

• Část lékařů specializační vzdělávání vůbec nedokončí, nebo se

zařadí do jiného oboru, nebo po získání vzdělání opustí

zaměstnavatele.

• Není možné dotovat pouze část vzdělávání v základním kmeni,

akreditované zařízení musí žádat o dotaci na celý základní kmen.

To vše vede k nízké efektivitě vynakládaných veřejných 

prostředků.
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Klíčové cíle nové koncepce

➢ Využít dotační program ke zlepšení personální situace v

regionech, kde je nedostatek lékařů.

➢ Podpořit mladé lékaře v průběhu specializačního vzdělávání.

➢ Řešit nedostatek praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost

➢ Podpořit a motivovat poskytovatele zdravotních služeb k

zajišťování specializačního vzdělávání.

➢ Zvýšit hospodárnost a efektivitu poskytovaných prostředků ze

státního rozpočtu a zlepšení jejich dopadu do systému.

➢ Zvýšit prestiž programu rezidenčních míst.
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Konkrétní změny 

• Výrazná finanční bonifikace lékařů i poskytovatelů v regionech,

kde je nedostatek zdravotníků.

• Zacílení finančních prostředků tak, aby pomohly k personální

stabilizaci systému. V regionech, které vykazují největší

personální problémy, bude dotace výrazně vyšší.

• Významná podpora všeobecného praktického lékařství.

• Dotace bude směřovat za mladým lékařem, navýší se mu plat.

• Přislib lékaře, že v daném regionu zůstane stejný počet let, co

pobíral dotaci. Program rezidenčních míst je dobrovolný!

• Poskytování dotace pouze na vybrané základní kmeny.

• Pokud se lékař v posledních 5 letech na RM již vzdělával a

vzdělání nedokončil, nebude moci již znovu žádat o RM.
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Nový způsob financování

• Předpokládáme podporu 300 rezidentů ročně ve specializačním

vzdělávání (v roce 2018 podpořeno 415 rezidentů, v roce 2019

podpořeno 310 rezidentů) a 200 rezidentů v základním kmeni.

1. Podpora u oboru všeobecné praktické lékařství (VPL)

Dotace tvořena:

✓ z 80 % příspěvek na mzdu nebo plat rezidenta

✓ zbývajících 20 % na úhradu poplatky za povinné kurzy, stáže,

spotřební materiál a odměnu školiteli ve výši 5 000 Kč

2. Podpora u ostatních oborů

✓ Dotace ze 100 % složena z příspěvku na mzdu nebo plat

rezidenta a odměny školiteli ve výši 5 000 Kč.
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Podpora personální stabilizace
Rozdělení do pásem

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo 3 varianty podpory při jejich

různém rozdělení do regionů:

➢ 1. pásmo se standardní mírou potřebnosti

➢ 2. pásmo s rizikovou mírou potřebnosti

➢ 3. pásmo s vysoce rizikovou mírou potřebnosti



Geografická dostupnost ordinací VPL

N = 5 734

dojezd do 35 minut

místa poskytování zdravotních služeb

krajské hranice

NRPZS 01.2020



Počet obyvatel na ordinace VPL krajích

N = 5 734

Počet obyvatel kraje (nad 18 let) na 1 místo poskytování zdravotních služeb

NRPZS 01.2020



Geografická dostupnost ordinací lékařů 
specialistů

N = 10 594

dojezd do 35 minut

místa poskytování zdravotních služeb

krajské hranice

NRPZS 01.2020



Počet obyvatel připadajících na ordinace 
lékařů specialistů v krajích

N = 10 594

Počet obyvatel kraje na 1 místo poskytování zdravotních služeb

NRPZS 01.2020
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Výše dotace - všeobecné praktické 
lékařství 

➢ V 1. pásmu činí 80 % dotace příspěvek na mzdu nebo plat lékaře

ve výši 100 % částky stanovené platovou tabulkou (č. 3 nařízení

vlády 341/2017 pro 12. platovou třídu, 1. stupeň) a 20 % dotace

prostředky na povinné kurzy, stáže a odměnu školiteli ve výši 5

000 Kč.

➢ Ve 2. pásmu činí 80 % dotace příspěvek na mzdu nebo plat

lékaře ve výši 125 % částky stanovené platovou tabulkou a 20 %

dotace prostředky na povinné kurzy, stáže a odměnu školiteli ve

výši 7 000 Kč.

➢ Ve 3. pásmu činí 80 % dotace příspěvek na mzdu nebo plat

lékaře ve výši 150 % částky stanovené platovou tabulkou a 20 %

dotace prostředky na povinné kurzy, stáže a odměnu školiteli ve

výši 9 000 Kč.
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Výše dotace

Všeobecné praktické lékařství   

Obor specializačního 
vzdělávání 

Délka spec. 
vzděl. roky

Dotace na 1 
rezidenta za 

měsíc 

Dotace na 1 
rezidenta za 

rok

Dotace na 1 
rezidenta za 

celé spec
vzdělávání

1. pásmo - všechny 
kraje

3 44 350 532 200 1 596 600

2. pásmo - ohrožené 
oblasti pro primární 
péči

3 55 438 665 250 1 995 750

3. pásmo -
nejohroženější oblasti 
pro primární péči

3 66 525 798 300 2 394 900

Celkem RM 1 995 750 5 987 250

300 rezidentů 598 725 000 1 796 175 000
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Výše dotace - obory mimo VPL

➢ V 1. pásmu činí dotace příspěvek na mzdu nebo plat školence ve

výši 50 % částky stanovené platovou tabulkou č. 3 nařízení vlády

341/2017 pro 12. platovou třídu, 1. stupeň.

➢ Ve 2. pásmu jde o 75 % této částky.

➢ Ve 3. pásmu 100 % této částky.

Tato dotace v sobě již obsahuje odměnu školiteli ve výši 5 000 Kč.

Kraje (poskytovatelé) budou mít povinnost spolufinancovat náklady

na mzdu nebo plat ve výši 100 % částky stanovené platovou

tabulkou č. 3 nařízení vlády 341/2017 pro 12. platovou třídu, 1.

stupeň.
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Výše dotace

Ostatní obory   

Obor specializačního 
vzdělávání 

Délka spec. 
vzděl. roky

Dotace na 1 
rezidenta za 

měsíc 

Dotace na 1 
rezidenta za 

rok

Dotace na 1 
rezidenta za 

celé spec
vzdělávání

1. pásmo - nejnižší 
potřebnost

4,5 17 740 212 880 957 960

2. pásmo - střední 
potřebnost

4,5 26 610 319 320 1 436 940

3. pásmo -
nejohroženější oblasti

4,5 35 480 425 760 1 915 920

Celkem RM 957 960 4 310 820

300 rezidentů 287 388 000 1 293 246 000
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Rozpočet na rezidenční místa

• Pro rok 2020 alokováno 742,1 milionů Kč

• Předpokládané roční výdaje od roku 2021 jsou 880 milionů Kč

** Za předpokladu, že všichni rezidenti oboru pediatrie zvolí možnost vzdělávat se

pro primární péči

Počet rezidentů v celém 

spec. vzdělávání

Dotace na počet 

rezidentů za rok 

Dotace na počet 

rezidentů za celé spec. 

vzdělávání

Rok 2018 415 180 900 000 757 950 000

Rok 2019 310 142 200 000 600 450 000

Rok 2020 371 173 820 000** 742 110 000**



Děkujeme za pozornost

tisk@mzcr.cz


