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1. Úvod 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) v souladu se zákonem . 218/2000 Sb.,  
o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve  zn ní 
pozd jších p edpis (dále jen „Rozpo tová pravidla“) a na základ  ustanovení  
§ 21a odst. 4 písm. a) zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné zp sobilosti a specializované zp sobilosti k  výkonu zdravotnického povolání 
léka e, zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon  
. 95/2004 Sb.“) vydává Metodiku dota ního ízení na reziden ní místa pro rok 2015 (dále 

jen „Metodika“), kterou up es uje podmínky pro získání dotace na reziden ní místo a dále 
ur uje postup p i poskytování dotací a vypo ádání finan ních prost edk  se státním 
rozpo tem prost ednictvím úst edního orgánu státní správy - MZ. 
 
Na poskytování dotací ze státního rozpo tu se nevztahuje usnesení vlády eské republiky 
ze dne 1. února 2010 . 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpo tu 

eské republiky nestátním neziskovým organizacím úst edními orgány státní správy.  
 
MZ si vyhrazuje právo zm nit podmínky stanovené v této Metodice v p ípad , že dojde  
ke zm n  souvisejících právních p edpis . P ípadné zm ny v podmínkách tohoto 
dota ního programu budou uve ejn ny ve V stníku MZ zp sobem umož ujícím dálkový 
p ístup. 
 
Dle ustanovení § 14 Rozpo tových pravidel upravujících poskytování dotací a návratných 
finan ních výpomocí ze státního rozpo tu a ízení o jejich odn tí není na poskytnutí 
dotace z dota ního programu Reziden ní místa právní nárok. 
 
 

2. Cíle a zam ení dota ního programu „Reziden ní 
místa 2015“ 

        

2.1 Zam ení projektu 
 
Projekt je zam en na podporu specializa ního vzd lávání léka ských zdravotnických 
pracovník  v základních kmenech, které jsou sou ástí základních obor  uvedených  
ve vyhlášce . 185/2009 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  
a farmaceut  a oborech certifikovaných kurz , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„vyhláška . 185/2009 Sb.“). 
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2.2 Vysv tlení termín  
      
Projekt – definuje požadovanou finan ní podporu vzd lávacího procesu sm ujícího 
ke spln ní podmínek pro získání certifikátu o absolvování základního kmene formou 
víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpo tu na úhradu náklad  spojených se 
specializa ním vzd láváním rezidenta, nebo více rezident  v jednom oboru a v jednom 
základním kmeni schválené v p íslušném kalendá ním roce. Ke každému projektu se 
vydává samostatné rozhodnutí. 
Ukon ení projektu – nastává spln ním všech požadavk  stanovených p íslušným 
vzd lávacím programem nezbytných k získání certifikátu o absolvování základního 
kmene. V p ípad  v tšího po tu školenc  (rezident ) v jednom projektu je ukon en projekt 
spln ním podmínek k získání certifikátu o absolvování základního kmene posledního 
rezidenta. Dalším d vodem m že být p ed asné ukon ení projektu nap . ukon ením 
pracovního pom ru, odstoupením rezidenta ze specializa ního vzd lávání, úmrtím 
rezidenta apod. 
Akreditované za ízení – za ízení, kterému byla ud lena akreditace podle §17 zákona 
. 95/2004 Sb.  

 

2.3 Cíle dota ního programu jsou: 
 

a) finan ní podpora absolvent  léka ských fakult pro následné postgraduální 
studium léka ských obor  (specializa ní vzd lávání) v základním kmeni, 

 
b) finan ní podpora léka ských zdravotnických pracovník , kte í již ást 

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

 
 
 

3. Žadatelé o dotaci 
 

Žadatelem o dotaci se m že stát za ízení akreditované podle § 13 zákona  
. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území eské republiky. Údaje o sídle 

právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údaj m uvedeným 
v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o ud lení oprávn ní k poskytování zdravotních 
služeb.  
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4. Finan ní podmínky  
 

Dotace ze státního rozpo tu p id lená MZ na realizaci projektu je výhradn  ú elov  
vázána a lze ji použít jen na úhradu náklad , které jsou v souladu s dota ním programem 
Reziden ní místa a dále se schválenou Žádostí.  
 
DOTACE SE POSKYTUJE NA ÁSTE NOU ÚHRADU NÁKLAD  SOUVISEJÍCÍCH SE 
SPECIALIZA NÍM VZD LÁVÁNÍM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍK . ZÍSKÁNÍM 
DOTACE SE ŽADATEL ZAVAZUJE ÁST NÁKLAD  SPOJENÝCH SE 
SPECIALIZA NÍM VZD LÁVÁNÍM REZIDENTA UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJ . 
 
Ú elové finan ní prost edky se mohou použít pouze na spolufinancování: 
 

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

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

 
 p íjmu školitele - ur eno pro OSV , 

 
 úhrad povinných kurz  a stáží stanovených platnými vzd lávacími programy 

pro jednotlivé obory, 
 

 materiálových náklad . 
 

MZ poskytuje dotaci nejdéle na celou dobu 24 m síc  vzd lávání v základním kmeni 
p i rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým 
žadatel m stanovuje MZ v písemném Rozhodnutí.  
 
P íjemce dotace je povinen prokazateln  a doložitelným zp sobem vést evidenci 
pracovní doby rezidenta. 
 

  

5. Žádost o poskytnutí dotace 
 

 O dotaci na reziden ní místo podle § 21a odst. 4 písm. a) zákona . 95/2004 Sb. m že 
akreditované za ízení požádat, pokud ú astník specializa ního vzd lávání zahájí 
specializa ní vzd lávání u tohoto akreditovaného za ízení a sou asn  má akreditované 
za ízení s ú astníkem specializa ního vzd lávání uzav enu pracovní smlouvu v rozsahu 
minimáln  poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimáln  na dobu délky 
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specializa ního vzd lávání stanovené vzd lávacím programem v p íslušném oboru 
(rozumí se celá délka vzd lávacího programu v etn  základního kmene). 
 
Žádosti o poskytnutí dotace na reziden ní místo (dále jen „Žádost, viz. P íloha . 1 této 
Metodiky) podle § 21a odst. 4 písm. a) zákona . 95/2004 Sb., se podávají v pr b hu 
celého roku. Na Žádosti o poskytnutí dotace na reziden ní místo podané po 31. íjnu 
bude poskytnuta dotace na reziden ní místo nejd íve od 1. ledna následujícího 
kalendá ního roku. 
  
Žádá–li akreditované za ízení o dotaci na reziden ní místo pro více základních kmen , je 
nutné podat Žádost pro každý základní kmen zvláš . V p ípad , že akreditované za ízení 
žádá o reziden ní místa v jednom základním kmeni pro více organiza ních složek (nap . 
odšt pných závod , st edisek, apod.), podává vždy jednu Žádost, v níž budou obsaženy 
všechny požadavky na poskytnutí dotace na reziden ní místa pro jeden požadovaný 
základní kmen specializa ního vzd lávání. Tedy akreditované za ízení podává jednu 
souhrnnou Žádost pro jeden základní kmen specializa ního vzd lávání. Každé 
akreditované za ízení však m že podat Žádosti pro více základních kmen  
specializa ního vzd lávání. 
 
Pojmem „Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpo tu na reziden ní místo pro rok 
2015“ se rozumí soubor následujících dokument  (viz. P íloha . 1 této Metodiky): 

 
o pr vodní list k Žádosti, 
o informace o žadateli, 
o informace o vlastnické struktu e, 
o informace o rezidentovi (rezidentech) – tento formulá  použijte 

pro každého rezidenta samostatn , 
o vypln né šablony vzd lávacích plán  pro každého rezidenta samostatn , 
o prohlášení osob odpov dných za vypln ní Žádosti v etn  prohlášení 

statutárního zástupce, 
o estné prohlášení o bezdlužnosti.  

     
Povinné p ílohy k Žádosti: 
 

o kopie pracovní smlouvy uzav ené s ú astníkem specializa ního 
vzd lávání, 

o kopie Rozhodnutí o ud lení prodloužení akreditace, 
o kopie smlouvy s akreditovaným za ízením, 
o kopie dokladu o vzniku akreditovaného za ízení poskytující zdravotní 

služby, 
o kopie dokladu o registraci, 
o CD. 
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5.1 Podrobný popis náležitostí a p íloh k Žádosti  
 

Žádost 
 
Žádost v etn  všech požadovaných doklad  se podává v písemné a v elektronické 
podob .  
CD musí být ozna eno p esným názvem akreditovaného za ízení, oborem, ozna ením 
Dota ní program pro léka ské obory a dále ozna ením: „RM 2015“. V Žádosti je nutné 
vyplnit všechny položky, a to v eském jazyce. Písemná forma Žádosti a CD musí být 
shodné. Žádost bude na CD naskenována jako jeden soubor v etn  všech 
požadovaných podpis  a p íloh.  V p ípad , že Žádost nebude spl ovat n kterou 
z náležitostí zde uvedených, bude akreditované za ízení vyzváno k dopln ní Žádosti. 
V tomto p ípad  se v odpovídajícím rozsahu prodlužuje lh ta pro vydání Rozhodnutí dle   
§ 21ab odst. 1 zákona . 95/2004 Sb. Posuzována bude pouze kompletní Žádost. 
 
Další informace k p ílohám a k doklad m, které je nutné doložit k Žádosti, jsou uvedeny 
následn  v této kapitole. 
 

1) Informace o rezidentovi  
 

V ásti „Požadovaná výše dotace na základní kmen“ p íjemce dotace vyplní požadovanou 
výši dotace na základní kmen na jednoho rezidenta, která se vypo ítá po tem m síc , na 
které má být dotace poskytnuta x stanovená ástka na m síc v K . V p ípad , že dotace 
bude poskytována pouze na ást základního kmene vzd lávacího programu (rezident již 
ást vzd lávacího programu základního kmene absolvoval), bude dotace poskytnuta na 

zbývající po et m síc , kdy budou spln ny podmínky pro její poskytnutí a v Žádosti se 
uvede p esný po et absolvovaných m síc  spolu s názvem akreditovaného za ízení, ve 
kterém je absolvoval. 
 

2) Ozna ení obálky 
 

Obálka musí být opat ena zpáte ní adresou – adresa subjektu žádajícího o dotaci  
na reziden ní místo. Dále je nutné obálku ozna it slovy „Dota ní ízení: Reziden ní 
místa 2015“ a ozna ením Dota ní program pro léka ské obory.  
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6. Další podmínky pro podání Žádostí 
 
MZ upozor uje žadatele o reziden ní místo na nutnost a povinnost dodržování 
stanovených termín  v celé délce realizace dota ního programu.  
 
Žádost m že být podána ode dne následujícího po dni, kdy MZ na svých webových 
stránkách uve ejní Metodiku v etn  všech p íloh. Dotace na reziden ní místo se poskytuje 
za celé kalendá ní m síce, kdy jsou spln ny podmínky pro její poskytnutí. Ke spln ní 
podmínek pro poskytnutí dotace za celý kalendá ní m síc musí být Žádost podána 
k 1. dni p íslušného m síce. V p ípad  podání žádosti v pozd jším termínu bude 
p iznána dotace od 1. dne následujícího m síce. Nejpozd ji k tomuto datu musí být 
sjednán vznik pracovního pom ru s ú astníkem specializa ního vzd lávání (viz § 36 
zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis ), rezident musí být 
za azen do oboru a musí být zahájeno specializa ní vzd lávání.  
 
Na Žádosti o poskytnutí dotace na reziden ní místo podle § 21a odst. 4 písm. a) 
zákona . 95/2004 Sb. podané po 31. íjnu bude poskytnuta dotace na reziden ní 
místo nejd íve od 1. ledna 2015.  
 
 
Adresa pro písemné podání žádosti (administrátor): 
 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
 
Adresa pro osobní podání žádostí (administrátor): 
 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
 

6.1  Administrátor 
 
Administraci provádí Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví odd lení 
reziden ních míst na adrese: Ruská 85, 100 05 Praha 10. 
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7. Rozhodnutí MZ o poskytnutí dotace 
 
MZ rozhodne o poskytnutí dotace na reziden ní místo do 60 dn  ode dne obdržení 
Žádosti. Je-li pracovní smlouva mezi akreditovaným za ízením poskytující zdravotní 
služby, které žádá o poskytnutí dotace na reziden ní místo podle § 21a odst. 4 písm. a) 
zákona . 95/2004 Sb. a ú astníkem specializa ního vzd lávání uzav ena v rozsahu 
kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba, MZ poskytne dotaci na reziden ní místo 
v pom rn  snížené výši na dobu pom rn  delší. Písemná forma Rozhodnutí bude zaslána 
na konkrétní adresu uvedenou v Žádosti. 
 
 
 

8. Zp sob poskytování a podmínky erpání dotace a 
povinnosti akreditovaného za ízení s reziden ním místem  

8.1 Podmínky erpání dotace 
 
MZ finan ní prost edky poskytne na specializa ní vzd lávání v základním kmeni u obor  
specializa ního vzd lávání, a to nejdéle na dobu 24 m síc . Výše m sí ní dotace 
pro p íslušný obor specializa ního vzd lávání v základním kmeni je uvedena v P íloze . 2 
této Metodiky. Dotace na reziden ní místo se akreditovanému za ízení poskytuje za celé 
kalendá ní m síce, kdy jsou spln ny podmínky pro její poskytnutí. Toto ustanovení 
se vztahuje obdobn  na zahájení, ukon ení i p erušení specializa ního vzd lávání jak 
ze strany rezidenta, tak ze strany akreditovaného za ízení, který je p íjemcem dotace. 
Dotaci na reziden ní místo nelze poskytnout zp tn  za kalendá ní m síce, které 
p edcházely podání Žádosti. Finan ní prost edky budou MZ uvol ovány 1x ro n . 
Prvnímu uvoln ní prost edk  p edchází vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finan ní 
prost edky budou p evedeny na íslo ú tu akreditovaného za ízení poskytující zdravotní 
služby s reziden ním místem, které bude uvedeno v Žádosti. V p ípad , že z izovatelem 
akreditovaného za ízení s reziden ním místem je kraj nebo obec, uvede žadatel 
(akreditované za ízení s reziden ním místem) v Žádosti íslo ú tu z izovatele. 
 

8.2  P erušení poskytování dotace 
 
MZ p eruší poskytování dotace na reziden ní místo po dobu p erušení specializa ního 
vzd lávání rezidenta. Celková doba p erušení nesmí p esáhnout 5 let.  
 
V p ípad  zahájení a ukon ení p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta v 
akreditovaném za ízení s reziden ním místem p íjemce dotace o této skute nosti 
uv domí MZ prost ednictvím administrátora, a to nejpozd ji do 10 dn  ode dne, kdy 
tyto skute nosti nastaly, pomocí formulá e Žádost o zm nu, který bude uve ejn n 
na webových stránkách MZ v sekci Reziden ní místa. 
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8.3  Zm na akreditovaného za ízení 
 
Pokud rezident v pr b hu kalendá ního roku uzav e pracovní pom r za ú elem 
specializa ního vzd lávání, na které se poskytuje dotace na reziden ní místo podle § 21a 
odst. 4 písm. a) zákona . 95/2004 Sb., s jiným akreditovaným za ízením, m že toto 
akreditované za ízení požádat o poskytnutí dotace na reziden ní místo podle § 21a odst. 
4 písm. a) zákona . 95/2004 Sb. Pro takto žádající akreditovaná za ízení platí všechna 
ustanovení této Metodiky. 
 
 

8.4  Žádost o zm nu 
 
P íjemce dotace m že v pr b hu specializa ního vzd lávání požádat o schválení zm n 
(nap . zm na jména rezidenta, zm na ísla bankovního spojení, zm na statutárního 
zástupce, zm na jména/názvu p íjemce, adresy apod.) nejpozd ji do 10 dn , kdy tato 
zm na nastala. Žádost o zm nu se podává na formulá i, který bude zve ejn n na 
webových stránkách MZ, a to prost ednictvím administrátora. P ílohou Žádosti o zm nu 
musí být doklady prokazující oprávn nost požadované zm ny. Poslední žádost o tuto 
zm nu p íjemce zašle nejpozd ji do 15. listopadu. Žádost o zm nu bude MZ posouzena 
a v p ípad , že zm na bude schválena, vydá se zm nové Rozhodnutí. Jestliže zm na 
nebude vyžadovat vydání zm nového Rozhodnutí, bude p íjemci dotace zasláno 
oznámení, zda zm na byla akceptována. 
 
O p ípadnou zm nu v erpání finan ních prost edk  (stanovených v Rozhodnutí) 
v pr b hu rozpo tového roku, je p íjemce dotace povinen písemn  požádat 
prost ednictvím administrátora, a to nejpozd ji do 10 dn  ode dne, kdy zm na nastala. 
V posledním tvrtletí kalendá ního roku je nutné žádost o zm nu zaslat nejpozd ji do   
15. listopadu. Žádost o zm nu bude MZ posouzena a v p ípad , že zm na bude 
schválena, bude vydáno zm nové Rozhodnutí.  

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

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

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

 
c)    akreditované za ízení poskytující zdravotní služby poruší povinnosti podle § 18 

a § 21d zákona . 95/2004 Sb. 
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V p ípad  p ed asného ukon ení specializa ního vzd lávání rezidenta nebo 
v p ípad  ukon ení pracovního pom ru rezidenta u akreditovaného za ízení 
s reziden ním místem, p íjemce dotace o této skute nosti uv domí MZ 
prost ednictvím administrátora, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne, kdy uvedené 
skute nosti nastaly, pomocí formulá e Žádosti o zm nu, který bude uve ejn n 
na webových stránkách MZ v sekci Reziden ní místa. MZ poté zastaví uvol ování 
dotace. 
 
Akreditované za ízení  je dále povinno dodržovat podmínky stanovené v ustanovení § 18 
a § 21d zákona . 95/2004 Sb. 
 

8.6  Další podmínky poskytování dotace 
 
Poskytnutá dotace bude MZ uvol ována 1 x ro n  podle Rozhodnutí a v souladu 
s regulací výdaj  státního rozpo tu na rok 2015 stanovenou Ministerstvem financí R. 
V p ípad , že vláda R rozhodne o vázání rozpo tových prost edk  v souladu 
s Rozpo tovými pravidly, m že MZ snížit Rozhodnutím stanovenou ástku dotace. 

 
P íjemce dotace je povinen vypo ádat p ednostn , p ed p ípadným zánikem organizace, 
vztahy se státním rozpo tem. 
 
P íjemce dotace je povinen vrátit nevy erpané prost edky spolu s vypo ádáním dotace 
nejpozd ji do 30 dn  od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukon ení, pokud 
se projekt neuskute ní nebo je p ed asn  ukon en. V takovém p ípad  je p íjemce dotace 
povinen finan ní prost edky vrátit na výdajový ú et MZ, ze kterého mu byla dotace 
poskytnuta. Jestliže p íjemce dotace není schopen projekt v bec zrealizovat, a z tohoto 
d vodu erpat dotaci, je povinen oznámit tuto skute nost písemnou formou MZ 
(prost ednictvím administrátora) nejpozd ji do 15 kalendá ních dn  od doru ení 
Rozhodnutí. 
 
Vyplacené mzdové prost edky (pop . p íjem školitele u OSV ) musí být podloženy 
prvotními doklady umož ujícími kontrolu skute n  provedené práce. P íjemce dotace je 
povinen jednozna n  prokazatelným a doložitelným zp sobem vést evidenci 
pracovní doby rezidenta. P íjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci 
rozpo tu) kontrolu ve vztahu k p id leným finan ním prost edk m. Kontrolní systém je 
zaveden a nastaven v souladu se zákonem . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole 
ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  
a zákonem . 255/2012 Sb., o kontrole. Nedodržení (porušení) daných podmínek 
pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití t chto finan ních prost edk  je 
klasifikováno jako neoprávn né použití prost edk  státního rozpo tu, resp. prost edk  
poskytnutých ze státního rozpo tu (ustanovení § 3 písm. e) Rozpo tových pravidel). 
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P íjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem . 137/2006 Sb., 
o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , pokud použije prost edky státního 
rozpo tu k úhrad  zakázky, která je ve ejnou zakázkou. 
 
Ministerstvo zdravotnictví upozor uje na situaci, p i které dojde k zániku akreditovaného 
za ízení v d sledku zm ny právní formy žadatele – akreditovaného za ízení v pr b hu 
specializa ního vzd lávání (nap . žadatel – fyzická osoba podnikající (OSV ) má 
v úmyslu se transformovat na právnickou osobu, nap . s.r.o.). V t chto p ípadech je nutné 
upozornit, že v p ípad , že bude v souvislosti s výše uvedeným ukon en pracovní pom r 
rezidenta, dojde k zastavení poskytování dotace, pon vadž dotace se poskytuje subjektu, 
který o dotaci požádal. Zm na subjektu v pr b hu erpání dotace tak není možná, nebo  
se po právní stránce nejedná o právního nástupce, nýbrž nový subjekt. Ur itá výjimka by 
mohla existovat v p ípad  p evodu závodu (d íve podniku), v takovém p ípad  by p ešel 
na nový právní subjekt též i p vodní zam stnanec a vše co tvo í podnik, tedy i práva a 
závazky z rozhodnutí o dotaci. V p ípad  zm ny subjektu – p íjemci dotace, MZ zastaví 
erpání dotace  subjektu, který o dotaci zažádal. Nový subjekt tak musí požádat novou 

žádost o poskytnutí dotace. 
 

9. Hodnocení a realizace projektu 
 

9.1  Pr b žná zpráva za rozpo tový rok u víceletého projektu 
 

P íjemce dotace je povinen MZ (prost ednictvím administrátora) p edkládat v ádných 
termínech na stanoveném formulá i Pr b žné zprávy o pln ní programu „Reziden ní 
místa 2015“, zahrnující p ehled absolvovaných ástí v daném roce, p ehled 
zbývajících ástí stanovených vzd lávacím programem a finan ní vyú tování (výkaz 
o erpání finan ních prost edk  s komentá em k erpání poskytnutých dota ních 
finan ních prost edk  v len ní podle Rozhodnutí pro p íslušný rozpo tový, tj. kalendá ní 
rok). Formulá  Pr b žné zprávy se p edkládá za každé Rozhodnutí samostatn . 
 
Formulá  Pr b žné zprávy o pln ní programu „Reziden ní místa 2015“ spolu s dalšími 
instrukcemi bude uve ejn n na webových stránkách MZ. Kone ný termín pro odeslání 
Pr b žné zprávy za rok 2015 na MZ je 31. 1. 2016, nebude-li stanoveno v Rozhodnutí 
jinak.  
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9.2  Záv re ná zpráva po ukon ení celého víceletého projektu 
 

Na konci projektu je p íjemce dotace povinen MZ (prost ednictvím administrátora) 
p edložit Záv re nou zprávu o pln ní programu „Reziden ní místa 2015“ zahrnující popis 
a zhodnocení realizace odborné ásti projektu, finan ní vyú tování (výkaz o erpání 
finan ních prost edk  s komentá em k erpání poskytnutých dota ních finan ních 
prost edk  v len ní podle Rozhodnutí) nejpozd ji do 31. 1. následujícího roku po roce, 
ve kterém byl celý projekt ukon en ádným spln ním podmínek pro získání certifikátu 
o absolvování základního kmene p íslušného oboru specializa ního vzd lávání 
posledního rezidenta. Formulá  Záv re né zprávy o pln ní programu „Reziden ní místa 
2015“ spolu s dalšími instrukcemi bude uve ejn n na webových stránkách MZ.   
 
Záv re nou zprávu musí p edložit i p íjemci dotace, u kterých došlo k ukon ení 
pracovního pom ru rezidenta, a tím k p ed asnému skon ení absolvování základního 
kmene specializa ního vzd lávání. 
 
 
 

10. Vypo ádání vztah  se státním rozpo tem 
 
Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška . 52/2008 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finan ního vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními finan ními 
aktivy nebo Národním fondem. Každoro ní finan ní vypo ádání dotace musí být 
provedeno ve smyslu Rozpo tových pravidel a v souladu s touto vyhláškou do 15. 2. 
následujícího kalendá ního roku v etn  poukázání nespot ebované ástky dotace 
na ú et cizích prost edk  MZ R . 6015-2528001/0710 u eské národní banky (tzn., 
že bude p ipsána na uvedený ú et nejpozd ji v tento den).  
 
 
Pozd ji p ipsané ástky budou poukázány zp t na ú et odesílatele, kterému vznikne 
povinnost vypo ádání se státním rozpo tem prost ednictvím p íslušného finan ního 
ú adu. 
 
Finan ní vypo ádání se státním rozpo tem provedou na formulá i, který je p ílohou 
uvedené vyhlášky tak, aby byl doru en do podatelny MZ nejpozd ji 15. 2. 2016. 
 
Organizace, jejichž z izovatelem je obec nebo kraj, provedou vypo ádání se státním 
rozpo tem prost ednictvím kraje, jemuž p edloží podklady do 5. února 2016 (na tiskopise, 
který je p ílohou vyhlášky . 52/2008, v . komentá e) a sou asn  p evedou ke stejnému 
datu na ú et kraje p ípadnou vratku dotace. 

Pokud dojde k porušení rozpo tové kázn  ve smyslu § 44 Rozpo tových pravidel 
(tzn., že prost edky státní dotace budou využity neoprávn n  nebo zadrženy a jejich 
nespot ebovaná ást nebude vypo ádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a 
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vrácena na ú et MZ do 15. února), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace 
poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a  Rozpo tových pravidel. 
 
P íjemce dotace je rovn ž povinen p edložit finan ní vypo ádání dotace na formulá i 
„Záv re né finan ní vypo ádání dotace ze státního rozpo tu“ prost ednictvím 
administrátora a sou asn  zaslat avízo odboru VLP MZ. Formulá e k „Záv re nému 
finan nímu vypo ádání dotace ze státního rozpo tu“ spolu se stanovením termínu pro jeho 
zaslání a bližšími instrukcemi budou uve ejn ny na webových stránkách MZ. 
 
Pokud budou skute né náklady nižší, než je uvoln ná ástka dle Rozhodnutí, musí 
p íjemce dotace zbývající finan ní prost edky vrátit do státního rozpo tu p evodem na ú et 
cizích prost edk  MZ íslo ú tu 6015-2528001/0710 u eské národní banky, a to 
nejpozd ji do 15. února následujícího roku (k tomuto dni musí být finan ní prost edky 
p ipsány na ú et MZ).  
 
P i p evodu nespot ebované ásti dotace p íjemci dotace uvedou jako variabilní 
symbol kód 5222 (spolky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecn  prosp šné 
spole nosti), 5229 (ostatní neziskové organizace, zejména fundace a ústavy), 5212 
(fyzické osoby), 5213 (ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace 
z ízené obcemi), 5323 (organizace z ízené krajem), 5332 (VŠ), 5331 (p ísp vkové 
organizace MZ) a lánek 4331 (nap . 53234331). 
 

11. Kontrolní zpráva 
 

Na konci projektu provede kontrolu nezávislý kontrolní orgán. Tímto orgánem se 
rozumí da ový nebo ekonomický poradce nebo ú etní kancelá , kte í 
nezpracovávali ú etnictví. Tato kontrolní zpráva bude p edložena do 30.6. 
následujícího roku, ve kterém došlo k ukon ení projektu. 
 
Pokud celková výše obdržené dotace na projekt p ekro í dvojnásobek nejvyšší 
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializa ní vzd lávání u vybraného 
základního oboru, kde je stanovena nejvyšší výše dotace, p íjemce dotace p edloží 
kontrolní zprávu vypracovanou externím kontrolním orgánem (jedná se o fyzickou 
nebo právnickou osobu zapsanou do seznamu auditor ; externí auditor musí být 
nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení auditované spole nosti nebo 
fyzické osoby i na ostatních zájmových skupinách). 
 
V kontrolní zpráv  je nezbytné výslovn  uvést:   

 zda erpání dotace za p íslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím 
.j. ……………/2015/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na reziden ní 

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

orgánem státní správy - MZ. 
Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel. 
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12. Kontaktní údaje 
 
Kontaktní osoby pro léka ské zdravotnické obory: 
 
Ing. Miroslav Jind ich, CSc.   tel: 224 972 331 
Email: miroslav.jind ich@mzcr.cz 
 
Bc. Jaroslav N mec tel. 224 972 968 
Email: jaroslav.nemec@mzcr.cz  
 
Kontaktní adresa: 
Ministerstvo zdravotnictví R 
Odbor v dy a léka ských povolání 
Palackého nám stí 4 
128 01  Praha 2 
www.mzcr.cz 
 
Kontaktní adresa administrátora projektu: 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
 
Kontaktní osoby administrátora: 
Ing. Pavel Kobliha tel. 271 019 572 kobliha@ipvz.cz 
Ing. Marie Karlová tel. 271 019 562 karlova@ipvz.cz 
Ing. Iva Urbancová tel. 271 019 368 i.urbancova@ipvz.cz  

 
 
 
 

V Praze dne 11.12.2014 
 
 
 
 

prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. 
nám stek pro zdravotní pé i 
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 1 Příloha č. 1
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 1 Příloha č. 1
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 1 Příloha č. 1
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 1 Příloha č. 1
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 1 Příloha č. 1
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 1 Příloha č. 1
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 1 Příloha č. 1
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DOTA NÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 
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R E Z I D E N  N Í   M Í S T A 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODIKA  
PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPO TU NA 

 
REZIDEN NÍ MÍSTO – LÉKA SKÉ OBORY – program . 2 

(dotace na celé specializa ní vzd lávání u vybraných léka ských obor ) 
 

PRO ROK 2015 
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1. Úvod 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), v souladu se zákonem . 218/2000 Sb.,  
o rozpo tových pravidlech a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve  zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „Rozpo tová pravidla“) a na základ  ustanovení  
§ 21a odst. 4 písm. b) zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné zp sobilosti a specializované zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
léka e, zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon 
. 95/2004 Sb.“) vydává Metodiku dota ního ízení na reziden ní místa pro rok 2015 (dále 

jen „Metodika“), kterou up es uje podmínky pro získání dotace na reziden ní místo a dále 
ur uje postup p i poskytování dotací a vypo ádání finan ních prost edk  se státním 
rozpo tem prost ednictvím úst edního orgánu státní správy - MZ. 
 
Na poskytování dotací ze státního rozpo tu se nevztahuje usnesení vlády eské republiky 
ze dne 1. února 2010 . 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpo tu 

eské republiky nestátním neziskovým organizacím úst edními orgány státní správy. 
  
MZ si vyhrazuje právo zm nit podmínky stanovené v této Metodice v p ípad , že dojde  
ke zm n  souvisejících právních p edpis . P ípadné zm ny v podmínkách tohoto 
dota ního programu budou uve ejn ny ve V stníku MZ a zp sobem umož ujícím dálkový 
p ístup.  
 
Dle ustanovení § 14 Rozpo tových pravidel upravujících poskytování dotací a návratných 
finan ních výpomocí ze státního rozpo tu a ízení o jejich odn tí není na poskytnutí 
dotace z dota ního programu Reziden ní místa právní nárok. 
 

2. Cíle dota ního programu „Reziden ní místa 2015“ 
 

2.1 Zam ení projektu 
       
Projekt je zam en na podporu specializa ního vzd lávání léka ských zdravotnických 
pracovník  ve vybraných základních oborech uvedených ve vyhlášce . 185/2009 Sb., o 
oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut  a oborech 
certifikovaných kurz , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „vyhláška . 185/2009 Sb.“). 
 

2.2 Vysv tlení termín  
 
Projekt – definuje požadovanou finan ní podporu vzd lávacího procesu sm ujícího 
k získání specializované zp sobilosti, a to na základ  úsp šn  vykonané atesta ní 
zkoušky, formou víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpo tu na úhradu náklad  
spojených se specializa ním vzd láváním rezidenta, nebo více rezident  v jednom oboru 
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schválené v p íslušném kalendá ním roce. Ke každému projektu se vydává samostatné 
rozhodnutí. 
Ukon ení projektu – nastává spln ním všech požadavk  stanovených vzd lávacím 
programem p íslušného oboru a úsp šným absolvováním atesta ní zkoušky. V p ípad  
v tšího po tu školenc  (rezident ) v jednom projektu je ukon en projekt úsp šným 
absolvováním atesta ní zkoušky posledního rezidenta. Dalším d vodem m že být 
p ed asné ukon ení projektu nap . ukon ením pracovního pom ru, odstoupením 
rezidenta ze specializa ního vzd lávání, úmrtím rezidenta apod. 
Akreditované za ízení – za ízení, kterému byla ud lena akreditace podle §17 zákona 
. 95/2004 sb.  

 
 

2.3 Globální cíle dota ního programu jsou: 
 

a) finan ní podpora absolvent  léka ských fakult pro následné postgraduální studium 
(specializa ní vzd lávání) po dobu celého specializa ního vzd lávání u vybraných 
léka ských obor , ve kterých je nedostatek specialist , a to celorepublikov  nebo jen 
v n kterých regionech. 
 

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

 

3. Žadatelé o dotaci 
 

Žadatelem o dotaci se m že stát za ízení akreditované podle § 13 zákona 
. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území eské republiky. Údaje o sídle 

právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údaj m uvedeným 
v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o ud lení oprávn ní k poskytování zdravotních 
služeb.  
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4. Finan ní podmínky  
 

Dotace ze státního rozpo tu p id lená MZ na realizaci projekt  je výhradn  ú elov  
vázána a lze ji použít jen na úhradu náklad , které jsou v souladu s dota ním programem 
Reziden ní místa a dále se schválenou Žádostí.  
 
DOTACE SE POSKYTUJE NA ÁSTE NOU ÚHRADU NÁKLAD  SOUVISEJÍCÍCH 
SE SPECIALIZA NÍM VZD LÁVÁNÍM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍK . ZÍSKÁNÍM 
DOTACE SE ŽADATEL ZAVAZUJE ÁST NÁKLAD  SPOJENÝCH SE 
SPECIALIZA NÍM VZD LÁVÁNÍM REZIDENTA UHRADIT Z VLASTNÍCH ZDROJ . 
 
Specializa ní vzd lávání formou reziden ního místa a s tím související erpání dotace je 
nutné zahájit ješt  v roce, kdy bylo o dotaci požádáno. 
 
Ú elové finan ní prost edky se mohou použít pouze na spolufinancování: 
 

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

 mzdových náklad  na školitele (zam stnance) - hrubá mzda a odvody na zdravotní 
a sociální pojišt ní zam stnavatele v maximální výši 20 %, 

 p íjmu školitele - ur eno pro OSV , 
 úhrad povinných kurz  a stáží stanovených platnými vzd lávacími programy 

pro jednotlivé obory, 
 materiálových náklad . 
 

MZ poskytuje dotaci na celou dobu specializa ního vzd lávání i na zbývající ást 
specializa ního vzd lávání rezidenta. Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatel m 
stanovuje MZ v písemném Rozhodnutí. 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace   
 
Akreditované za ízení žádá o dotaci na reziden ní místo podle § 21aa zákona  
. 95/2004 Sb.  

Žádá–li akreditované za ízení o dotaci na reziden ní místo ve více oborech, je nutné 
podat Žádost pro každý obor zvláš . Po uplynutí termínu pro podání žádosti, 
tj. 16.3.2015, není možné m nit obor, pro který bylo reziden ní místo požadováno, 
i dokládat jakékoliv další doklady. V p ípad , že akreditované za ízení žádá o reziden ní 

místa v jednom oboru pro více organiza ních složek (nap . odšt pných závod , st edisek, 
apod.), podává vždy jednu Žádost, v níž budou obsaženy všechny požadavky 
na poskytnutí dotace na reziden ní místa pro jeden požadovaný obor specializa ního 
vzd lávání. Tedy akreditované za ízení poskytující zdravotní služby podává jednu 
souhrnnou Žádost pro jeden obor specializa ního vzd lávání. Každé akreditované 
za ízení však m že podat Žádosti pro více obor  specializa ního vzd lávání. 
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Pojmem „Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpo tu na reziden ní místo pro rok 
2015“ se rozumí soubor následujících dokument  (viz P íloha . 3 této Metodiky): 
 

o pr vodní list k Žádosti, 
o informace o žadateli,  
o informace o vlastnické struktu e, 
o p edb žný finan ní plán,  
o profesní životopis školitele  
o prohlášení osob odpov dných za vypln ní Žádosti v etn  prohlášení 

statutárního zástupce, 
o estné prohlášení o bezdlužnosti, 
o estné prohlášení o spolupráci s akreditovaným za ízením poskytující 

zdravotní služby. 
 

Povinné p ílohy k žádosti: 
 

o kopie Rozhodnutí o ud lení prodloužení akreditace, 
o kopie dokladu o vzniku akreditovaného za ízení poskytující zdravotní 

služby*, 
o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o ud lení oprávn ní 

k poskytování zdravotních služeb, 
o kopie smlouvy s akreditovaným za ízením (p edkládají pouze žadatelé, 

kte í mají akreditaci na ást vzd lávacího programu), 
o CD. 
 

*Doklad o vzniku akreditovaného za ízení poskytující zdravotní služby musí p edložit 
všichni žadatelé uvedení v kapitole 3 této Metodiky, a to alespo  jedním z následujících 
doklad : 
       - výpis z obchodního rejst íku. (datum vydání požadovaného dokladu nesmí být starší 
         t í m síc ), 
       - výpis z registru úst edního orgánu státní správy R (církve a náboženské 
         spole nosti).  (datum vydání požadovaného dokladu nesmí být starší t í m síc ), 
       - výpis z rejst íku ústav  nebo spolk . (datum vydání požadovaného 
         dokladu nesmí být starší t í m síc ), 

- nestátní zdravotnické za ízení doloží rozhodnutí o ud lení oprávn ní poskytování 
zdravotních služeb nebo z izovací listinu. 

 
Hodnocení Žádosti je rozd lené na dv  ásti, a to posouzení formálních náležitostí a dále 
odborné hodnocení projekt . Hodnotící kritéria k jednotlivým projekt m jsou uvedena 
v kapitole 7 této Metodiky. Formální hodnocení žádostí provádí Komise pro p ijímání 
Žádostí jmenovaná MZ. Odborné hodnocení provádí p íslušná akredita ní komise MZ. 
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5.1 Podrobný popis formálních náležitosti a p íloh k Žádosti 
 
Žádost 
 
Žádost v etn  všech požadovaných doklad  se podává v písemné a v elektronické 
podob .  
CD musí být ozna eno p esným názvem akreditovaného za ízení, oborem, ozna ením 
Dota ní program pro léka ské obory a dále ozna ením: „RM 2015“. V Žádosti je nutné 
vyplnit všechny položky, a to v eském jazyce. Písemná forma Žádosti a CD musí být 
shodné.  Žádost bude na CD naskenována jako jeden soubor v etn  požadovaných 
podpis  a p íloh. V p ípad , že Žádost nebude spl ovat n kterou z náležitostí zde 
uvedených, bude vylou ena z dalšího procesu hodnocení pro formální nedostatky.  
 
Další informace k p ílohám a k doklad m, které je nutné doložit k Žádosti, jsou uvedeny 
následn  v této kapitole. 
        
Ozna ení obálky 
 
Obálka musí být opat ena zpáte ní adresou – adresa žadatele o dotaci  
na reziden ní místo. Dále je nutné obálku ozna it slovy „Dota ní ízení: Reziden ní 
místa 2015“a ozna ením Dota ní program pro léka ské obory. Bez náležitého ozna ení 
bude zásilka (Žádost) vylou ena pro formální nedostatky a vrácena na uvedenou zpáte ní 
adresu. 
 

6. Podmínky pro podání Žádostí 
 
MZ upozor uje žadatele o reziden ní místo na nutnost a povinnost dodržení 
stanovených termín  v celé délce realizace dota ního programu, zejména termín 
podání Žádosti, vyhlášení výb rového ízení na reziden ní místo, oznámení 
vybraného rezidenta a zaslání pot ebné dokumentace.  
 
Žádost m že být podána ode dne následujícího po dni, kdy MZ na svých webových 
stránkách uve ejní Metodiku v etn  všech p íloh, nejpozd ji do 16.3.2015 (vzhledem 
k tomu, že zákonný termín 15.3.2015 p ipadá na ned li, posouvá se termín na následující 
den) 
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Písemnosti doru ené po tomto datu nebudou p ijaty do hodnotícího procesu a budou 
žadateli vráceny zp t na uvedenou zpáte ní adresu.  
 
Adresa pro písemné podání žádosti (administrátor): 
 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
 
Adresa pro osobní podání žádosti: 
 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
 

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

7. Hodnocení a vyhodnocení Žádosti 
 
MZ jmenuje Komisi pro p ijímání žádostí, která provede kontrolu formálních náležitostí 
Žádostí a vypracuje protokol obsahující identifika ní údaje o každém žadateli, asové 
údaje o doru ení, údaje o úplnosti náležitostí stanovených v této Metodice a v p ípad  
nevyhovujících Žádostí také d vod vylou ení z dalšího posuzování.  
 

7.1 Zve ejn ní výsledk  hodnocení formálních náležitostí 
 
MZ zve ejní nejpozd ji do 3.4.2015 na svých webových stránkách seznam Žádostí, které 
byly vylou eny pro formální náležitosti s uvedením d vodu, který vedl k vylou ení Žádosti 
z dalšího procesu hodnocení. 
 

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



32 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 9

 

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

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

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

 
 Zkušenosti se školící inností školitele (max. 10 bod ) 

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

 
 Volitelné kritérium Akredita ní komise ( max. 20 bod ) 

 
Kritérium posouzení, které si zvolí sama akredita ní komise pro lepší a efektivn jší 
stanovení po tu reziden ních míst a po adí jednotlivých Žádostí. V p ípad , že akredita ní 
komise toto volitelné kritérium nevyužije, bodová hodnota regionálního kritéria se zvyšuje 
na max. 50 bod .  
Akredita ní komise p edloží MZ návrh hodnocení v etn  návrhu po adí Žádostí, a to 
nejpozd ji do 1.6.2015. MZ na jejich základ  rozhodne o p id lení dotace.   
 
Seznam akreditovaných za ízení poskytující zdravotní služby, kterým byla p id lena 
dotace, bude uve ejn n k datu 30.6.2015 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: Odborník 
Zdravotník � V da a léka ská povolání � Dota ní programy � Reziden ní místa. 
 
 

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

8.1 Podmínky erpání dotace 
 
Finan ní prost edky budou MZ uvol ovány minimáln  2x ro n  pro daný kalendá ní rok. 
První uvoln né finan ní prost edky budou ur ené pouze na rok 2015. Prvnímu uvoln ní 
prost edk  p edchází vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finan ní prost edky budou 
p evedeny na íslo ú tu akreditovaného za ízení s reziden ním místem, které bude 
uvedeno v Žádosti. V p ípad , že z izovatelem akreditovaného za ízení s reziden ním 
místem je kraj nebo obec, uvede žadatel (akreditované za ízení s reziden ním místem) 
v Žádosti íslo ú tu z izovatele. 
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8.2 P erušení poskytování dotace 
 
MZ p eruší uvol ování dotace po dobu p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta. 
Celková doba p erušení nesmí p esáhnout 5 let. V p ípad  zahájení a ukon ení 
p erušení specializa ního vzd lávání rezidenta u akreditovaného za ízení s reziden ním 
místem, p íjemce dotace o této skute nosti uv domí MZ, prost ednictvím administrátora, 
nejpozd ji do 10 dn  ode dne, kdy tyto skute nosti nastaly, pomocí formulá e Žádosti 
o zm nu, který bude uve ejn n na webových stránkách MZ v sekci reziden ní místa. 
 
 

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

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

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

c) akreditované za ízení poruší povinnosti podle § 18 a § 21d zákona . 95/2004 Sb. 
 

 
V p ípad  p ed asného ukon ení specializa ního vzd lávání rezidenta 
p ed vykonáním atesta ní zkoušky nebo v p ípad  ukon ení pracovního pom ru 
rezidenta u akreditovaného za ízení s reziden ním místem, p íjemce dotace o této 
skute nosti uv domí MZ, prost ednictvím administrátora, nejpozd ji do 15 dn  ode 
dne, kdy uvedené skute nosti nastaly, pomocí formulá e Žádosti o zm nu, který 
bude uve ejn n na webových stránkách MZ v sekci Reziden ní místa. MZ na základ  
toho zastaví uvol ování dotace. 
 
Akreditované za ízení je dále povinno dodržovat podmínky stanovené v ustanovení § 18 
a § 21d zákona . 95/2004 Sb. 
 

8.4 Žádost o zm nu 
 
P íjemce dotace m že v pr b hu specializa ního vzd lávání požádat o schválení zm n 
v odsouhlasených vzd lávacích a finan ních plánech rezident , ale i všech ostatních 
p ípadných zm n (nap . zm na jména rezidenta, zm na ísla bankovního spojení, zm na 
statutárního zástupce, zm na jména/názvu p íjemce dotace apod.) nejpozd ji do 10 dn , 
kdy tato zm na nastala. Žádost o zm nu se podává na formulá i, který bude zve ejn n 
na webových stránkách MZ, prost ednictvím administrátora. P ílohou Žádosti musí být 
i opravené finan ní a vzd lávací plány v p ípad  jejich zm ny a další doklady prokazující 
oprávn nost požadované zm ny. Poslední Žádost o tuto zm nu p íjemce dotace zašle 
nejpozd ji do 15. listopadu. Žádost o zm nu bude MZ posouzena a v p ípad , že zm na 
bude schválena, vydá se zm nové Rozhodnutí. Jestliže zm na nebude vyžadovat vydání 
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zm nového Rozhodnutí, bude p íjemci dotace zasláno oznámení, zda zm na byla 
akceptována. 
 
O p ípadnou zm nu v erpání finan ních prost edk  (stanovených v Rozhodnutí) 
v pr b hu kalendá ního roku, je p íjemce dotace povinen písemn  požádat 
prost ednictvím administrátora, a to nejpozd ji do 10 dn  ode dne, kdy zm na nastala. 
V posledním tvrtletí rozpo tového, tj. kalendá ního roku je nutné žádost o zm nu zaslat 
nejpozd ji do 15. listopadu. Žádost o zm nu bude MZ posouzena a v p ípad , že zm na 
bude schválena, bude vydáno zm nové Rozhodnutí.  
 

8.5 Zm na akreditovaného za ízení poskytující zdravotní služby 
 
Pokud rezident, na kterého akreditované za ízení poskytující zdravotní služby erpá dotaci 
na reziden ní místo podle § 21a odst. 4 písm. b) zákona . 95/2004 Sb. ukon í pracovní 
pom r u tohoto akreditovaného za ízení poskytující zdravotní služby dohodou nebo 
výpov dí, MZ ve spolupráci s akredita ní komisí pro p íslušný obor specializa ního 
vzd lávání rozhodne o p id lení nového reziden ního místa podle § 21a  odst. 4 písm. 
b) zákona . 95/2004 Sb. pro tohoto rezidenta u jiného akreditovaného za ízení, který 
podal Žádost o poskytnutí dotace na reziden ní místo, dle kapitoly 5 s tím, že v tomto 
p ípad  neplatí rozhodné datum 16. 3. 2015. 
 

8.6 Další podmínky poskytování dotace 
 

Poskytnutá dotace bude MZ uvol ována podle Rozhodnutí a v souladu s regulací výdaj  
státního rozpo tu na rok 2015 stanovenou Ministerstvem financí R. V p ípad , že vláda 

R rozhodne o vázání rozpo tových prost edk  v souladu s Rozpo tovými pravidly, m že 
MZ prost ednictvím Rozhodnutí stanovenou ástku dotace snížit. 

P íjemce dotace je povinen neprodlen  oznámit poskytovateli veškeré zm ny údaj , které 
jsou v rozporu s údaji uvedenými v Žádosti a Rozhodnutí. P íjemce dotace je povinen 
vypo ádat p ednostn , p ed p ípadným zánikem organizace, vztahy se státním rozpo tem. 
P íjemce dotace je povinen vrátit nevy erpané prost edky spolu s vypo ádáním dotace 
nejpozd ji do 30 dn  od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukon ení, pokud 
se projekt neuskute ní nebo je p ed asn  ukon en. V takovém p ípad  je p íjemce dotace 
povinen finan ní prost edky vrátit na výdajový ú et MZ, ze kterého mu byla dotace 
poskytnuta. Jestliže p íjemce dotace není schopen projekt v bec zrealizovat, a z tohoto 
d vodu erpat finan ní dotaci, je povinen oznámit tuto skute nost písemnou formou 
na MZ nejpozd ji do 15 kalendá ních dn  od doru ení Rozhodnutí. 
 
Vyplacené mzdové prost edky (pop . p íjem školitele u OSV ) musí být podloženy 
prvotními doklady umož ujícími kontrolu skute n  provedené práce. P íjemce dotace je 
povinen prokazateln  a doložitelným zp sobem vést evidenci pracovní doby 
rezidenta. 
 
V p ípad , že u akreditovaného za ízení zdravotních služeb s reziden ním místem 
nevznikne pracovní pom r s rezidentem, nelze tyto prost edky erpat.  
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P íjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci rozpo tu) kontrolu ve vztahu 
k p id leným finan ním prost edk m. Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu 
se zákonem . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a zákonem . 255/2012 Sb. o kontrole. Nedodržení 
(porušení) daných podmínek pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití 
t chto finan ních prost edk  je klasifikováno jako neoprávn né použití prost edk  státního 
rozpo tu, resp. prost edk  poskytnutých ze státního rozpo tu (ustanovení § 3 písm. 
e) Rozpo tových pravidel). 
 
P íjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem . 137/2006 Sb.,  
o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis , pokud použije prost edky státního 
rozpo tu k úhrad  zakázky, která je ve ejnou zakázkou. 
 
Ministerstvo zdravotnictví upozor uje na situaci, p i které dojde k zániku akreditovaného 
za ízení v d sledku zm ny právní formy žadatele – akreditovaného za ízení v pr b hu 
specializa ního vzd lávání (nap . žadatel – fyzická osoba podnikající (OSV ) má 
v úmyslu se transformovat na právnickou osobu, nap . s.r.o.). V t chto p ípadech je nutné 
upozornit, že v p ípad , že bude v souvislosti s výše uvedeným ukon en pracovní pom r 
rezidenta, dojde k zastavení poskytování dotace, pon vadž dotace se poskytuje subjektu, 
který o dotaci požádal. Zm na subjektu v pr b hu erpání dotace tak není možná, nebo  
se po právní stránce nejedná o právního nástupce, nýbrž nový subjekt. Ur itá výjimka 
by mohla existovat v p ípad  p evodu závodu (d íve podniku), v takovém p ípad  by 
p ešel na nový právní subjekt též i p vodní zam stnanec a vše co tvo í podnik, tedy 
i práva a závazky z rozhodnutí o dotaci. V p ípad  zm ny subjektu – p íjemci dotace, MZ 
zastaví erpání dotace  subjektu, který o dotaci zažádal. Nový subjekt tak musí požádat 
novou žádost o poskytnutí dotace. 
 
 
 

9. Podrobné podmínky dota ního programu po výb ru rezidenta 

9.1 Výb rové ízení na reziden ní místo 
Akreditované za ízení poskytující zdravotní služby má povinnost do 14 dn  ode dne 
uve ejn ní rozhodnutí o poskytnutí dotace na reziden ní místo vyhlásit výb rové ízení 
na schválená reziden ní místa a nejpozd ji do 3 dn  od vyhlášení výb rového ízení 
oznámit vyhlášení výb rového ízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá 
z ustanovení § 21b odst. 1 zákona . 95/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky 
. 186/2009 Sb., o stanovení postupu p i vyhlášení výb rového ízení na reziden ní místo, 

pr b hu výb rového ízení na reziden ní místo a základních kritériích výb ru rezidenta 
(dále jen vyhláška . 186/2009 Sb.). Toto oznámení provede písemn  na p edepsaném 
Formulá i o vyhlášení výb rového ízení, který bude zve ejn n na stránkách MZ. 
 
Vyhlašovatel vyhlásí výb rové ízení na základ  vyhlášky . 186/2009 Sb. Po výb ru 
rezidenta pro n j zpracuje vzd lávací plán podle platného vzd lávacího programu a 
finan ní plány specializa ního vzd lávání (viz P íloha . 3 této Metodiky). Tyto plány musí 
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žadatel p edložit nejpozd ji do 30 dn  od výb ru rezidenta. V p ípad  vypsání 2. kola 
výb rového ízení je posledním dnem p edložení t chto plán  20.listopad 2015. 
 

9.2 Vzd lávací plán rezidenta (p edkládá se až po výb ru rezidenta) 
 
V p ípad  výb ru rezidenta musí žadatel zpracovat a p edložit vzd lávací plán rezidenta 
odpovídající platnému vzd lávacímu programu pro p íslušný obor.  P i zpracování tabulky 
je nutné doplnit, v jakém roce a u jakého akreditovaného za ízení poskytující zdravotní 
služby rezident splní jednotlivé povinné stáže a kurzy. Nezbytné je též uvést termín 
zahájení specializa ního vzd lávání, termín za azení do oboru a termín nástupu 
na reziden ní místo.  
 
V p ípad , že žadatel nem že zajistit celé specializa ní vzd lávání na vlastním 
pracovišti, je nutné po výb ru rezidenta p edložit kopii smlouvy o spolupráci 
s jiným akreditovaným za ízením poskytující zdravotní služby, pop ípad  kopii 
rámcové smlouvy. V p ípad  vypsání 2. kola výb rového ízení je posledním dnem 
p edložení t chto smluv 30. listopad 2015. 
 

9.3 Finan ní plány specializa ního vzd lávání 
 
Dotace se poskytuje na áste nou úhradu náklad  spojených se specializa ním 
vzd láváním rezidenta, v etn  mzdových náklad  (hrubé mzdy rezident  a školitel  
i p íjem školitele u OSV  a odvody na zdravotní a sociální pojišt ní za zam stnavatele  

ve stanovené výši pro p íslušný rok), a to po celou  dobu trvání p íslušného 
specializa ního vzd lávání, která odpovídá minimální délce specializa ního vzd lávání 
stanovené vzd lávacím programem vytvo eným v souladu s vyhláškou . 185/2009 Sb. 
Výše odvod  je stanovena v celkové výši 34 %, pokud nebude právn  upraveno jinak. 
Dotaci na reziden ní místo nelze poskytnout zp tn  za kalendá ní m síce, které 
p edcházely podání Žádosti. Léka skému zdravotnickému pracovníku, který již ást 
vzd lávacího programu absolvoval, bude dotace poskytnuta pouze na zbývající po et 
m síc  vzd lávacího programu (viz níže uvedený zp sob výpo tu).  Do finan ních plán  
uvád jte pouze prost edky poskytované z dotace. 
 
Finan ní prost edky mohou být použity pouze na: 

 Mzdové náklady na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace (hrubá 
mzda rezidenta a odvody na zdravotní a sociální pojišt ní za zam stnavatele 
ve stanovené výši pro p íslušný rok). 
 

 Mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zam stnancem akreditovaného 
za ízení poskytující zdravotní služby s reziden ním místem v maximální výši 20% 
z celkové výše dotace (hrubá mzda školitele a odvody na zdravotní a sociální 
pojišt ní za zam stnavatele ve stanovené výši pro p íslušný rok). V p ípad , že 
školitelem je  OSV   žádající o reziden ní místo, lze prost edky v maximální výši 
20% z celkové dotace vykazovat jako osobní spot ebu OSV . 

 
 Náklady na realizaci povinných ástí vzd lávacího programu, které žadatel sám 
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nezajiš uje a které zajistí formou nákupu služeb od smluvních akredita ních 
za ízení poskytující zdravotní služby. 
 

 Nejvýše p ípustné materiálové náklady, viz Tab. . 1: 

Tab. . 1 

Délka specializa ního vzd lávání 
 

0 až 2 
roky 

3 roky 4 roky 5 a více 
let 

Název položky po et 
kus  

po et 
kus  

po et 
kus  

po et 
kus  

Max. 
cena za 
kus / pár

Léka ská košile 3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 K  
Léka ské kalhoty 3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 K  
Léka ský pláš  3 ks 4 ks 5 ks 6 ks 500 K  
Léka ská obuv 1 pár 2 páry 3 páry 3 páry 1 500 K
Sterilní rukavice (platí pro VPL, PLDD) 70 ks 100 ks 200 ks   
Jiné zdravotnické pom cky související 
se specializa ním vzd láváním 
(roušky, sterilní rukavice) – neplatí pro 
VPL a PLDD 

 

max. hodnota 2000,- K  

 
 
Finan ní plán specializa ního vzd lávání I. + II. (p edkládá se až po výb ru rezidenta)   

 
 Mzdové náklady na rezidenta - Žadatel o dotaci vyplní p edpokládanou odm nu 

(hrubou mzdu) rezidentovi. Tato ástka musí odpovídat údaji ve finan ním plánu 
III. „Mzdové náklady na rezidenta“ ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM (hrubá 
mzda/p íjem). 

 
 Mzdové náklady na školitele (p íjem školitele u OSV ) - Žadatel o dotaci vyplní 

p edpokládanou odm nu (hrubou mzdu/p íjem) školiteli. Tato ástka musí 
odpovídat údaji ve finan ním plánu III. „Mzdové náklady na školitele“ ve sloupci 
Hodnota ukazatele CELKEM (hrubá mzda/p íjem). 

 
 Materiálové náklady - Žadatel  o dotaci ur í erpání materiálových náklad  -  viz  

tabulka . 1, ástka CELKEM se musí rovnat údaji ve finan ním plánu III. 
ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM „Materiálové náklady“. 
 

 Ostatní náklady – náklady na služby - Žadatel uvede p edpokládané ástky 
za nákupy dn  nebo m síc  povinných stáží a kurz  podle vzd lávacího programu 
p íslušného oboru. Údaje musí odpovídat povinným dn m nebo m síc m stáží 
i kurz  ve vzd lávacím plánu rezidenta. Finan ní hodnota CELKEM se musí 

rovnat údaji ve finan ním plánu III. ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM 
„Náklady na služby“. 
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Finan ní plán specializa ního vzd lávání III. (p edkládá se 1x p edb žný plán p i podání žádosti a 
1x konkrétní po výb ru rezidenta) 
 
Žadatel uvede plán erpání jednotlivých náklad  v letech odpovídajících vzd lávacímu 
plánu rezidenta. V ásti mzdové náklady na rezidenta budou uvedeny p edpokládané 
mzdové náklady na rezidenta. Celková ástka v etn  odvod  musí odpovídat minimáln  
55 % procent m celkové výše dotace na reziden ní místo. P i podávání tohoto finan ního 
plánu po výb ru rezidenta musí ásti finan ního plánu odpovídat stanoveným hodnotám 
ve finan ních plánech I. a II. Celková ástka uvedená ve finan ním plánu III. musí 
odpovídat výši dotace na reziden ní místo p íslušného oboru specializa ního vzd lávání, 
která je vyhlášena MZ dle ustanovení § 21a odst. 1 zákona . 95/2004 Sb., viz P íloha . 3 
této Metodiky. V p ípad , že dotace bude poskytována pouze na ást vzd lávacího 
programu (rezident již ást vzd lávacího programu absolvoval nebo mu byl zapo ten), 
bude alikvotní výše dotace stanovena podle následujícího vzorce:   
 
Stanovená výše dotace  
---------------------------------------------        X      Po et chyb jících m síc  * 
Po et m síc  vzd lávacího programu 
 
*P i výpo tu používejte pouze celé kalendá ní m síce, kdy byly spln ny podmínky pro poskytnutí 
dotace. Období kratší než celý kalendá ní m síc nebude p i výpo tu výše dotace zohled ováno. 
 
V žádném p ípad  nelze o dny kurz  zvyšovat po et m síc , které chybí rezidentovi 
k ukon ení specializa ního vzd lávání a zahrnovat je do výpo tu. 

 

9.4 Školitel 
 
Minimální požadavky na školitele: 

 nejvyšší dosažené vzd lání v p íslušném oboru,  
 

 povinnost minimálního úvazku 1,0 nebo dle platného vzd lávacího programu 
p íslušného oboru,   

 
 nejmén  5 let praxe v p íslušném oboru, 

 
 spln ní personálních požadavk  uvedených v p íslušném vzd lávacím programu. 
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10. Hodnocení a realizace projektu 

10.1 Pr b žná zpráva za rozpo tový rok u víceletých projekt  
P íjemce dotace je povinen MZ (prost ednictvím administrátora) p edkládat v ádných 
termínech na stanoveném formulá i Pr b žné zprávy o pln ní programu „Reziden ní 
místa 2015”, zahrnující p ehled absolvovaných ástí v daném roce, p ehled 
zbývajících ástí stanovených vzd lávacím programem a finan ní vyú tování   
(výkaz o erpání finan ních prost edk  s komentá em k erpání poskytnutých dota ních 
finan ních prost edk  v len ní podle Rozhodnutí pro p íslušný rozpo tový, tj. kalendá ní 
rok). 
Pr b žná zpráva se p edkládá za každé jednotlivé Rozhodnutí po ukon ení každého roku, 
ve kterém se poskytuje dotace. V posledním roce, ve kterém všichni rezidenti v daném 
rozhodnutí  ukon ili specializa ní vzd lávání atesta ní zkouškou, se pr b žná zpráva již 
nep edkládá, ale p edkládá se pouze záv re ná zpráva. Pr b žná zpráva neslouží 
k oznamování zm n. K tomuto ú elu je p íjemce dotace povinen podat již v pr b hu 
roku Žádost o zm nu v souladu s podmínkami stanovenými Metodikou dota ního 
programu. 
Pokud dojde v pr b hu roku ke zm nám v termínech i míst  konání jednotlivých 
ástí vzd lávacího programu nebo ke zm nám ve finan ní ásti proti schválenému 

vzd lávacímu a finan nímu plánu, je p íjemce dotace vždy povinen podat v daném 
roce Žádost o zm nu. V p ípad , že je zm na poskytovatelem schválena, uvádí se 
v pr b žné zpráv  poslední verze schváleného vzd lávacího a finan ního plánu. 
S tímto plánem se porovná jeho skute né pln ní. Pr b žná zpráva tedy musí 
odpovídat poslednímu rozhodnutí o p id lení dotace.  
Ke kontrole pr b žné zprávy slouží povinné p ílohy - kopie index  a logbook . 
Finan ní ást pr b žné zprávy musí korespondovat s finan ním vypo ádáním 
dotace se státním rozpo tem. 
 
Formulá  Pr b žné zprávy o pln ní programu „Reziden ní místa 2015” spolu 
s dalšími instrukcemi bude uve ejn n na webových stránkách MZ. Kone ný termín 
pro odeslání Pr b žné zprávy za rok 2015 na MZ je 31.1.2016 

 

10.2 Záv re ná zpráva po ukon ení celého víceletého projektu 
 

Na konci projektu je p íjemce dotace povinen MZ (prost ednictvím administrátora) 
p edložit Záv re nou zprávu o pln ní programu „Reziden ní místa 2015“ zahrnující popis 
a zhodnocení realizace odborné ásti projektu a finan ní vyú tování (výkaz o erpání 
finan ních prost edk  s komentá em k erpání poskytnutých dota ních finan ních 
prost edk  v len ní podle Rozhodnutí) nejpozd ji do 31. 1. následujícího roku po roce, 
ve kterém byl celý projekt ukon en. Formulá  Záv re né zprávy o pln ní programu 
„Reziden ní místa 2015“ spolu s dalšími instrukcemi bude uve ejn n na webových 
stránkách MZ.  P íjemce dotace je povinen p ikládat k Záv re né zpráv  též ov enou 
kopii atesta ního diplomu. Záv re nou zprávu musí p edložit i p íjemci, u kterých došlo 
k ukon ení pracovního pom ru rezidenta, a tím k p ed asnému ukon ení absolvování 
specializa ního vzd lávání. 
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11. Vypo ádání vztah  se státním rozpo tem 
 
Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška . 52/2008 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finan ního vypo ádání vztah  se státním rozpo tem, státními finan ními 
aktivy nebo Národním fondem. Každoro ní finan ní vypo ádání dotace musí být 
provedeno ve smyslu Rozpo tových pravidel a v souladu s touto vyhláškou do 15. 2. 
následujícího kalendá ního roku v etn  poukázání nespot ebované ástky dotace na 
ú et cizích prost edk  MZ R . 6015-2528001/0710 u eské národní banky (tzn., 
že bude p ipsána na uvedený ú et nejpozd ji v tento den).  
 
 
Pozd ji p ipsané ástky budou poukázány zp t na ú et odesílatele, kterému vznikne 
povinnost vypo ádání se státním rozpo tem prost ednictvím p íslušného finan ního 
ú adu. 
 
Finan ní vypo ádání se státním rozpo tem provedou na formulá i, který je p ílohou 
uvedené vyhlášky tak, aby byl doru en do podatelny MZ nejpozd ji 15. 2. 2016. 
 
Organizace, jejichž z izovatelem je obec nebo kraj, provedou vypo ádání se státním 
rozpo tem prost ednictvím kraje, jemuž p edloží podklady do 5. února 2016 (na tiskopise, 
který je p ílohou vyhlášky . 52/2008, v . komentá e) a sou asn  p evedou ke stejnému 
datu na ú et kraje p ípadnou vratku dotace. 

Pokud dojde k porušení rozpo tové kázn  ve smyslu § 44 Rozpo tových pravidel 
(tzn., že prost edky státní dotace budou využity neoprávn n  nebo zadrženy a jejich 
nespot ebovaná ást nebude vypo ádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a 
vrácena na ú et MZ do 15. února), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace 
poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a  Rozpo tových pravidel. 
 
P íjemce dotace je proto rovn ž povinen p edložit finan ní vypo ádání dotace na formulá i 
„Záv re né finan ní vypo ádání dotace ze státního rozpo tu“ prost ednictvím 
administrátora a sou asn  zaslat avízo odboru VLP MZ. Formulá e k „Záv re nému 
finan nímu vypo ádání dotace ze státního rozpo tu“ spolu se stanovením termínu pro jeho 
zaslání a bližšími instrukcemi budou uve ejn ny na webových stránkách MZ. 
 
Pokud budou skute né náklady za kalendá ní rok nižší,  než je uvoln ná ástka pro daný 
rok, musí p íjemce dotace zbývající finan ní prost edky vrátit do státního rozpo tu 
p evodem na ú et cizích prost edk  MZ .ú 6015–2528001/0710 u eské národní 
banky, a to nejpozd ji do 15. února následujícího roku (k tomuto dni musí být finan ní 
prost edky p ipsány na ú et MZ). 
 
P i p evodu nespot ebované ásti dotace, p íjemci dotace uvedou jako variabilní 
symbol kód 5222 (spolky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecn  prosp šné 
spole nosti), 5229 (ostatní neziskové organizace, zejména fundace a ústavy), 5212 
(fyzické osoby), 5213 (ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace 
z ízené obcemi), 5323 (organizace z ízené krajem), 5332 (VŠ), 5331 (p ísp vkové 
organizace MZ) a lánek 4331 (nap . 53234331). 
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12. Kontrolní zpráva 
 

 
Na konci projektu provede kontrolu nezávislý kontrolní orgán. Tímto orgánem se 
rozumí da ový nebo ekonomický poradce nebo ú etní kancelá , kte í 
nezpracovávali ú etnictví. Tato kontrolní zpráva bude p edložena do 30.6. 
následujícího roku, ve kterém došlo k ukon ení projektu. 
 
Pokud celková výše obdržené dotace na projekt p ekro í dvojnásobek nejvyšší 
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializa ní vzd lávání u vybraného 
základního oboru, kde je stanovena nejvyšší výše dotace, p íjemce dotace p edloží 
kontrolní zprávu vypracovanou externím kontrolním orgánem (jedná se o fyzickou 
nebo právnickou osobu zapsanou do seznamu auditor ; externí auditor musí být 
nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení auditované spole nosti nebo 
fyzické osoby i na ostatních zájmových skupinách). 
 
 
V kontrolní zpráv  je nezbytné výslovn  uvést:   

 zda erpání dotace za p íslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím 
.j. ……………/2015/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na reziden ní 

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

orgánem státní správy - MZ. 
Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel. 
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13.  asový  pr b h 
 
 
 1. 16.3.2015 Kone ný termín pro podání Žádostí o reziden ní místo 
 2.   3.4.2015    Zve ejn ní seznamu vylou ených Žádostí pro formální nedostatky 
 3. 10.4.2015 Lh ta pro podání námitek (do 5 pracovních dn ) 
 4. 30.4.2015 Rozhodnutí MZ o námitkách 
 5.   1.6.2015    Návrh hodnocení akredita ních komisí  
 6.   9.6.2015    Zpracování návrhu hodnocení do porady vedení MZ 
 7. 30.6.2015   Zve ejn ní rozhodnutí vybraných uchaze  na webu MZ 
 8. do 14 dn  Po zve ejn ní vyhlásit výb rová ízení 
 9.   do 

30.9.2015     
Ukon ení 1. kola výb rového ízení 

10.   do 
9.10.2015 

Oznámení výsledk  1. kola výb rového ízení 

11.   do 
13.11.2015 

Ukon ení 2. kola výb rového ízení 

12.   do 
20.11.2015 

Kone ný termín pro zaslání vzd lávacích a finan ních plán  
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14. Kontaktní údaje 
 
Kontaktní osoby pro léka ské zdravotnické obory: 
  
Ing. Miroslav Jind ich, CSc.   tel: 224 972 331 
Email: miroslav.jind ich@mzcr.cz 
 
Bc. Jaroslav N mec  tel.224 972 968 
Email: jaroslav.nemec@mzcr.cz 
 
 
Kontaktní adresa: 
Ministerstvo zdravotnictví R 
Odbor v dy a léka ských povolání 
Palackého nám stí 4 
128 01  Praha 2 
www.mzcr.cz 
 
Kontaktní adresa administrátora projektu: 
Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 
Ruská 85 
100 05 Praha 10 
 
Kontaktní osoby administrátora: 
Ing. Pavel Kobliha tel. 271 019 572 kobliha@ipvz.cz 
Ing. Marie Karlová tel. 271 019 562 karlova@ipvz.cz 
Ing. Iva Urbancová tel. 271 019 368 i.urbancova@ipvz.cz  
 
 
 
V Praze dne 11.12.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. 
nám stek pro zdravotní pé i 
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3



ČÁSTKA 9    �    VĚSTNÍK MZ ČR 47

 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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 Žádost o poskytnutí dotace - RM 2015 - program č. 2 Příloha č. 3
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INFORMACE PRO POSKY TOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, KTEŘÍ ZÍSKALI
OD MINISTERST VA ZDRAVOTNIC T VÍ ČR „OSVĚDČENÍ“ K POSKY TOVÁNÍ ONKOLOGICKÉ,

TRAUMATOLOGICKÉ, KARDIOVASKULÁRNÍ A CEREBROVASKULÁRNÍ PÉČE

Vzhledem ke specifi ce poskytované péče a způsobu její organizace jsou poskytovatelé zdravotních služeb, 
jejichž seznamy jsou zveřejněny ve Věstnících MZ:

1. částka 7/2008, 1/2009, 5/2009, 2/2012 a Věstník 4/2014 – onkologická péče

2. částka 6/2008 a 5/2009 – traumatologická péče

3. částka 3/2012 a 8/2012 – kardiovaskulární péče 

4. částka 8/2010 (KCC), 4/2012, 8/2012 a 4/2013 (IC) – cerebrovaskulární péče,

považováni v příslušné oblasti péče za subjekty zajišťující veřejnou službu, resp. službu obecného hospo-
dářského zájmu ve smyslu předpisů Evropské unie (zvláště rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU).

Stávající vymezení center dle věstníků MZ zůstává nadále v platnosti do 31. 12. 2015. Revize jednotli-
vých center podléhá parametrům uvedeným v daných věstnících dle typů specializované péče (onkologická 
péče částka 7/2008, traumatologická péče částka 6/2008, kardiovaskulární péče – částka 5/2009, cerebrovas-
kulární péče částka 2/2010), přičemž nebudou nadále na základě těchto parametrů udělovány Ministerstvem 
zdravotnictví nové statuty center. 

V případě, že poskytovatel zdravotních služeb opakovaně nesplní nápravné opatření, které mu bylo 
Ministerstvem zdravotnictví uloženo, Ministerstvo zdravotnictví takového poskytovatele zdravotních služeb 
nadále nebude považovat za poskytovatele zajišťujícího veřejnou službu a tuto skutečnost uveřejní ve Věst-
níku Ministerstva zdravotnictví se všemi právními důsledky. 

Centra vysoce specializované péče vzniklá podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a pod-
mínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, jsou Minister-
stvem zdravotnictví rovněž v příslušné oblasti péče pověřeny jako subjekty zajišťující v daných oborech 
veřejnou službu, resp. službu obecného hospodářského zájmu ve smyslu předpisů Evropské unie (zvláště 
rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU).
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Objednávky přijímá a vyřizuje: SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice

 Tel.: 283 090 354   �   Fax: 233 553 422

 e-mail: predplatne@sevt.cz

 Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz 

www.sevt.cz

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2015 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:

 
Název věstníku, zpravodaje

 Předpokládaná Záloha
  periodicita na předplatné

 Ústřední věstník ČR 6krát ročně 400 Kč

 Věstník Ministerstva zemědělství 3krát ročně 200 Kč

 Věstník Ministerstva zdravotnictví 10krát ročně 1000 Kč

 Finanční zpravodaj  6krát ročně 500 Kč

 Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 12krát ročně 600 Kč

VĚSTNÍKŮ A ZPRAVODAJŮ
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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. – Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: 261 264 325 
– Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České Budějovice, Česká 3, tel./fax: 
387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: 
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. 
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodáv-
ky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho 
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou do-
posílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny 
do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data roze-
slání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. 
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka 
(fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek po-
voleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zá-
silek 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.


