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SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY (SLP) 
ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ 

V OBDOBÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2018 
 

Zn: FAR – 2. 1. 2019 
Ref: RNDr. Dan Nekvasil, tel: 224 972 362 
 
Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci 
léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje odsouhlasené specifické léčebné 
programy humánních léčivých přípravků. 

 

ŘÍJEN 2018 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

Dupilumab 300 mg roztok pro injekci v předplněné injekční stříkačce 
1x2ml (150mg/ml) 

Počet balení LP 897 
Výrobce LP Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, Industriepark 

Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Německo 
Distributor LP Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, Budapest, Maďarsko 
Předkladatel SLP sanofi-aventis, s. r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 – Vokovice 
Cíl SLP zajištění léčby středně těžké až těžké atopické dermatitidy dospělých 

pacientů (můžů i žen) od 18 let do 65 let věku, kteří účastnili klinické studie 
EudraCT number 2013-001449-15 a měli podle hodnocení zkoušejícího 
z léčby prospěch, po ukončení této studie  
      
Pracoviště:  

1. Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
2. Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Hradec 

Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, 
3. Dermatovenerologické klinika, Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, 
4. Kožní ordinace – MUDr. Andrea Vocilková, spol. s r. o., 

Makovského 1396/16b, 163 00 Praha 6, 
5. Kožní ambulance Kutná Hora s.r.o., MUDr. Helena Kestřánková, 

Kouřimská 915, 284 01 Kutná Hora, 
6. Dermatologická ambulance, S A L Z , s. r. o., Hraniční 2118/9,  

568 02 Svitavy, 
7. DERMAMEDICA, s.r.o., Pražská 1995,  547 01 Náchod, 
8. Kožní oddělení, Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice 

v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad 
Labem 

Platnost  souhlas platí do 31. července 2019 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

DANATROL cps. (danazolum) 100x100mg  
 

Počet balení LP 300 
Výrobce LP Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 
Distributor LP sanofi-aventis, s.r.o., Praha 6 
Předkladatel SLP Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91  Brno 
Cíl SLP profylaxe a léčba atak u hereditárního angioedému (HAE) a získaného 

angioedému (AAE) při deficitu C1-INH. 
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Pracoviště:  
Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice U sv. Anny 
v Brně, 
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice v Motole, 
Praha 5, 
Ústav imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, 
Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec 
Králové. 

Platnost  souhlas platí do 30. září 2020 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

Lorlatinib 25mg potahované tablety, 25x25mg 
 

Počet balení LP 1000 
Výrobce LP Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Mooswaldallee 1, 79108 

Freiburg im Breisgau, Německo 
Distributor LP Fisher Clinical Services Horsham Langhurstwood Road, Horsham,  

Velká Británie 
Předkladatel SLP Pfizer PFE, spol. s r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
Cíl SLP léčba dospělých pacientů (starších 18 let) s již dříve léčeným pokročilým 

nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) pozitivním na kinázu 
anaplastického lymfomu (ALK) a léčba dospělých pacientů (starších 18 let) 
s ROS1-pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. 
Program je určený pro pacienty ve IV. stádiu onemocnění po vyčerpání 
všech dostupných možností léčby. 

Pracoviště:  
1. Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 

500 05 Hradec Králové, 
2. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice 

Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, 
3. Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 

185/6, 779 00 Olomouc, 
4. Klinika pneumologie a ftizeologie, Fakultní nemocnice Plzeň, 

Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory, 
5. Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy, U Nemocnice 499/2, 
128 08 Praha 2, 

6. Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 

7. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, 
Jihlavská 20, 625 00 Brno, 

8. Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Ostrava, 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, 

9. Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, 
10. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, 

Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň, 
11. Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Thomayerova nemocnice, 

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč. 
Platnost  souhlas platí do 31. října 2019 
 
 
LISTOPAD 2018 
 
Název léčivého LAMPRENE  cps. (clofaziminum) 100x50mg 
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přípravku (LP)  
Počet balení LP 500 
Výrobce LP Catalent Germany Eberbach GmbH, Německo 
Distributor LP BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., ČR 
Předkladatel SLP BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 
Cíl SLP léčba tuberkulózy, která není citlivá na antituberkulotika, tzv. 

multirezistentní tuberkulóza (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB). 
Vzhledem k tomu, že v rámci specifického léčebného programu léčivý 
přípravek LAMPRENE není používán v souladu s odbornou informací pro 
předepisování (Export prescribing information), tj. je používán v jiné (další) 
indikaci, ošetřující lékaři by měli při léčbě postupovat v souladu 
s doporučenými postupy České pneumologické a ftizeologické společnosti 
ČLS JEP a doporučeními (guidelines)  WHO - WHO treatment guidelines 
for drug-resistant tuberculosis (2016 update);  Companion handbook to the 
WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant 
tuberculosis. 
Odkaz: http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-
tb/treatment/resources/en/. 

Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní nebo  
                   lůžkové péče v oborech TRN, INF. 

Platnost  souhlas platí do 31. října 2021 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

Blinatumomab prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok   
36X38,5MCG INF PCS SOL 1+36X10ML 

Počet balení LP 36 
Výrobce LP Amgen Europe B. V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemí 
Distributor LP Amgen Europe B.V., Nizozemí 
Předkladatel SLP Amgen s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1 
Cíl SLP léčba dospělých pacientů (starších 18 let) s diagnózou relabujícího 

/refrakterního (R/R) CD19+ difuzního velkobuněčného B-lymfomu 
(DLBCL). Cílem programu je zlepšit prognózu pacientů s prognosticky 
nepříznivými relabovanými či refrakterními formami CD19+ DLBCL, pro 
které není v současné době dostupná léčba registrovanými léčivými 
přípravky. 
 
Pracoviště:  

1. I. interní klinika – klinika hematologie Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 
U Nemocnice 499/2, 128 08, Praha 2, 

2. Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice 
Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, 

3. Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. 
Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, 

4. IV. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Hradec 
Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, 

5. Interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10,  

6. Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 
1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, 

7. Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, 
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín. 

Platnost  souhlas platí do 31. října 2019 
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PROSINEC 2018 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

DEACURA 2,5mg tbl. (biotinum) 100x2,5mg 
 

Počet balení LP 360 
Držitel rozhodnutí o 
registraci 

Dermapharm AG, Německo 

Distributor LP PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., ČR 
Předkladatel SLP prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., Klinika dětského a dorostového lékařství 

VFN, Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2 
Cíl SLP léčba dědičné poruchy metabolismu biotinu. 

 
Pracoviště: Klinika dětského a dorostového lékařství VFN,  
                   Ke Karlovu 2, 128 02 Praha 2. 

Platnost  souhlas platí do 31. prosince 2020 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

BCG – medac prášek pro přípravu suspenze k instilaci do močového 
měchýře s rozpouštědlem (1 lékovka po naředění obsahuje Bacillus 
Calmette-Guérin 2x108 - 3x109 životaschopných jednotek /kultura RIVM 
odvozená od kultury  1173-P2) 1 lékovka+rozp.+adaptér 

Počet balení LP 9600 
Výrobce LP Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., SRN 
Distributor LP PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., ČR; PHARMOS, a.s., ČR 
Předkladatel SLP Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H., Wedel, SRN, 

prostřednictvím společnosti Medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate m.b.H. - organizační složka, Kamenná čtvrť 650/63,  
639 00 Brno 

Cíl SLP léčba pacientů (mužů a žen) s neinvazivním karcinomem urotelu močového 
měchýře.    

Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb v oborech ONK, URN. 
Platnost  souhlas platí do 31. prosince 2020 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

TECEOS, kit pro radiofarmakum (butedronate tetrasodium) inj.plv.sol. 
5x13mg/lahv. 

Počet balení LP 320 
Výrobce LP CIS bio international, Francie 
Distributor LP KC SOLID, spol. s r.o., ČR 
Předkladatel SLP KC SOLID, spol. s r.o., ul. Míru 16, 337 01 Rokycany 
Cíl SLP zajištění léčivého přípravku pro neinvazivní včasnou diagnostiku 

transthyretinové srdeční amyloidózy (heretidární či senilní) metodami 
nukleární medicíny. 
 
Pracoviště: pracoviště (oddělení) nukleární medicíny poskytovatelů  
                   zdravotních služeb formou ambulantní nebo lůžkové péče. 

Platnost  souhlas platí do 30. listopadu 2020 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

PYRAZINAMID KRKA 500mg tbl. (pyrazinamidum) 100x500mg 
 

Počet balení LP 3500 
Výrobce LP KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovinsko 
Distributor LP BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., ČR 
Předkladatel SLP BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 
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Cíl SLP léčba tuberkulózy všech forem a lokalizací, včetně tuberkulózy mimoplicní. 
 
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní  
                   a lůžkové péče. 

Platnost  souhlas platí do 30. listopadu 2020 
 
Název léčivého 
přípravku (LP) 

ANTYTOKSYNA BOTULINOWA ABE injekční roztok, 1X10ML 
(Immunoserum botulinicum) 
(1 ml roztoku obsahuje antitoxin proti Clostridium botulinum:  
typ A 500 IU, typ B 500 IU, typ E 100 IU), a 
ANTYTOKSYNA BOTULINOWA ABE injekční roztok, 5X10ML 
(Immunoserum botulinicum) 
(1 ml roztoku obsahuje antitoxin proti Clostridium botulinum:  
typ A 500 IU, typ B 500 IU, typ E 100 IU)  

Počet balení LP 250 (platí pro velikost balení 1x10ml nebo 5x10ml) 
Výrobce LP Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o. o., Warszawa, Polsko 
Distributor LP PHARMOS, a.s., Ostrava, ČR; PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., 

Praha 10, ČR 
Předkladatel SLP Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
Cíl SLP léčba botulismu. 

 
Pracoviště: poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní nebo 
                   lůžkové péče (koordinace léčebného programu: Toxikologické 
                   informační středisko Kliniky pracovního lékařství VFN,  
                   Praha 2). 

Platnost  souhlas platí do 30. září 2023 
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Metodika praktického provádění a vykazování včasného záchytu poruch 
autistického spektra (PAS) v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost 

(PLDD) 

 

Na základě „Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a 
jejich rodin“, který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 8. února 
2016 č. 111, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR, po projednání s Odbornou 
společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružením praktických lékařů 
pro děti a dorost ČLS JEP, tento doporučený postup k praktickému provádění a 
vykazování včasného záchytu dětí s PAS. 

 

Metodika provádění 

Dnem 17. října 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 317/2016 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, na základě které je 
v návaznosti na preventivní prohlídku dětí ve věku 18 měsíců nově zavedeno 
provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra. 
Cílem včasného záchytu je včasné odeslání k odborné diagnostice, včasné zahájení 
péče - především nácvik sociálních dovedností, stimulace sdílené radosti a 
pozornosti - logopedická péče atp., což umožní co nejširší zařazení 
handicapovaného dítěte do většinové společnosti. 

Pro vlastní provedení doporučujeme využít dotazník M-CHAT (M-CHAT-R a M-
CHAT-R/F), který je v současné době považován za nejlépe verifikovaný 
screeningový dotazníkový test pro určení PAS. Jeho součástí jsou i pokyny 
k vyplnění a vyhodnocení. 

Dotazník je k dispozici pro lékaře ke stažení na webovém portálu Ministerstva 
zdravotnictví.1   

Maximální věkové rozmezí pro vyšetření v rámci časného záchytu je 18 – 24 měsíců. 
První vyšetření doporučujeme v 18 měsících věku, nicméně šestiměsíčním 
intervalem je zohledněna možnost, že se rodiče s dítětem napoprvé nedostaví 
v přesně stanoveném termínu prohlídky, nebo vyšetření nelze pro neznalost rodičů či 
nespolupráci dítěte napoprvé provést.  

Dotazníky vyplňuje lékař při rozhovoru s rodiči v rámci vyšetření dítěte. Při hodnocení 
dotazníku využijte jednak obdržených informací od rodičů, jednak svého pozorování 
batolete v ordinaci. Při práci s dotazníkem M-CHAT-R je nutné si uvědomit, že ne 
všechny děti s pozitivním výsledkem testu dospějí k diagnóze PAS. Proto při 
jeho pozitivním výsledku doporučujeme specifikovat nález pomocí dotazníku M-
CHAT-R/F, který obsahuje otázky totožné, ale rozvinuté, každá stránka odpovídá 
jedné položce dotazníku M-CHAT-R. Při pozitivním výsledku tohoto testu opět 

                                                           
1 http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html 
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neznamená, že nutně musí být diagnostikován autismus, je zde ale 
pravděpodobnost jiných vývojových vad (např. vývojová dysfázie, mentální retardace, 
genetická porucha, aj.), nebo se může jednat o symptomy sociálně emočního 
zanedbání, těžké deprivace dítěte. Dítě by mělo být proto dále vyšetřeno. 

 
M-CHAT-R 
Proberte s rodiči jednotlivé otázky, některé z nich vyžadují vysvětlení, přiblížení 
situace.                                                                                                                 
Výsledek dotazníku vyhodnoťte dle přiloženého návodu.   
 
Návod k hodnocení  
 U všech položek kromě 2, 5 a 12, určuje odpověď "NE" riziko PAS; u položek 2, 5 a 
12, toto riziko určí odpověď "ANO". S následujícím návodem dosáhnete nejpřesnějších 
výsledků použití M-CHAT-R:  
 
Nízké riziko: Součet bodů je 0–2; Pokud je dítěti méně než 24 měsíců, otestujte jej 
znovu po dosažení druhého roku. Pokud se neprokáže riziko PAS, nejsou zapotřebí 
žádná další opatření.   
 
Střední riziko: Součet bodů je 3–7; Použijte navazující dotazník M-CHAT-R/F k získání 
dalších informací k rizikovým odpovědím. Pokud bude součet bodů 2 nebo více, dítě je 
hodnoceno jako pozitivní. Nutná opatření: odkažte dítě k diferenciálně diagnostickému 
vyšetření a posouzení jeho stavu v zájmu zahájení včasné intervence. Pokud je součet 
bodů 0–1, dítě je hodnoceno negativně. Pokud sledování neukáže riziko PAS, nejsou 
zapotřebí žádná další opatření. Dítě by mělo být znovu testováno při dalších 
zdravotních prohlídkách.  
  
Vysoké riziko: Součet bodů je 8–20; Je možné vypustit navazující dotazník a okamžitě 
dítě odkázat k diferenciálně diagnostickému vyšetření a posouzení jeho stavu v zájmu 
zahájení včasné intervence.  
  
Pozn.: 
Včasnou intervencí se rozumí včasné zahájení komplexní péče o dítě dle symptomů. 
PLDD může doporučit ještě před definitivním stanovením diagnózy např. péči foniatra, 
klinického logopeda, psychologickou péči, ranou péči, SPC (Speciálně pedagogické 
centrum). 
Diferenciálně diagnostické vyšetření a specializované rozhodnutí o další intervenci, 
metodě léčby, případně medikaci, patří do rukou diagnostikujícího dětského a 
dorostového psychiatra a klinického psychologa, kteří jsou oprávněni stanovit diagnózu 
PAS. 
 
 
M-CHAT-R/F 
Dotazník použijte při pozitivním výsledku M-CHAT-R = suspektní příznaky PAS, 
vycházejícím z dotazníku M-CHAT-R. Věnujte se „patologickým“ položkám, které 
rozeberte podrobně dle návodu.                                          
V případě pozitivního výsledku odešlete dítě k diferenciálně diagnostickému vyšetření. 
V případě negativního výsledku dítě nadále sledujte a vyšetření opakujte s odstupem. 
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Návod k hodnocení 

Pokud dítě dosáhne pozitivního výsledku v M-CHAT-R, vyberte v navazujícím 
dotazníku M-CHAT-R/F položky, ve kterých dítě v M-CHAT-R chybovalo, tj. u nichž 
vykazuje známky rizika PAS; pouze tyto položky je pak třeba podrobně rozebrat.  

Každá stránka dotazníku odpovídá jedné položce z dotazníku M-CHAT-R. Pokládejte 
otázky dle diagramu, dokud nedojdete k výsledku SPLNIL či NESPLNIL. Mějte 
prosím na paměti, že rodiče mohou během vyšetření odpovídat "možná". Pokud 
rodič odpoví "možná", zeptejte se, zda je to častěji "ano" či častěji "ne" a pokračujte v 
dotazování podle této odpovědi. U otázek, kde je možné odpovědět "jiné", je na 
dotazujícím, aby na základě svého úsudku vyhodnotil, zda odpověď uvedená 
rodičem odpovídá výstupu SPLNIL či NESPLNIL.  

 Vyhodnoťte odpovědi u všech položek na hodnotícím archu M-CHAT-R/F (který 
obsahuje stejné položky jako M-CHAT-R, ale odpovědi Ano/Ne jsou nahrazeny 
odpověďmi Splnil/Nesplnil). Výsledek vyšetření je považován za pozitivní, pokud dítě 
v navazujícím dotazníku nesplní jakékoliv dvě položky. Pokud dítě dosáhne v 
dotazníku M-CHAT-R/F pozitivního výsledku, rozhodně doporučujeme okamžité 
diferenciálně diagnostické vyšetření a včasnou intervenci. 

Mějte na paměti! 

-          že poruchy autistického spektra jsou v současné době vnímány velmi citlivě, 
rodičům dobře vysvětlete význam vyšetření tak, aby k němu přistupovali racionálně, 
nikoli s obavou, že se s jejich dítětem něco děje. Na druhé straně, pokud rodiče 
přicházejí s obavou a sdělují některé příznaky, zvažte specializované vyšetření i při 
nepřesvědčivém výsledku dotazníků 
-          že časná stimulace dítěte s PAS posílí rozvoj jeho psychosociálních dovedností 
a fungování tak, že dominantní symptomy PAS jsou postupně méně nápadné a vývoj 
dítěte může probíhat relativně dobře                                                                                                         
-          že pokud rodiče či ošetřovatelé dětí vysloví podezření na PAS, měly by tyto děti 
být odeslány k dalšímu vyšetření bez ohledu na výsledky dotazníků M-CHAT-R a M-
CHAT-R/F. 

Metodika vykazování 

Včasný záchyt PAS vykazujte výkonem 02240. 

O vyšetření, jeho výsledku a ev. dalším postupu učiňte zápis do zdravotnické 
dokumentace dítěte, přiložte vyplněný dotazník.  

Takto učiněný zápis a vyplněný dotazník je podkladem pro možnost vykázání kódu 
02240 zdravotní pojišťovně. 

Kód je hrazený z veřejného zdravotního pojištění při provedení screeningového 
vyšetření ve věku 18-24 měsíců věku. Maximálně lze vykázat tento kód 2x za život.  
 
Druhé vyšetření vykazujte za 6 měsíců po prvním vyšetření, maximálně jej lze 
vykázat do věku 30 měsíců. 
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Návod k vykazování: 
 
Doporučujeme výkon 02240 vykazovat současně s výkonem preventivní prohlídky ve 
věku 18 měsíců. V případě objektivních důvodů, uvedených v metodice provádění 
včasného záchytu PAS, lze provést a vykázat v období do 24. měsíců věku, resp. 30 
měsíců. 

Preventivní prohlídku vykážeme výkonem 02022 s Dg. Z00.1, provedení včasného 
záchytu PAS výkonem 02240 s Dg. dle následujícího postupu v návaznosti na 
vyhodnocení dotazníku. 

Výkony lze vykázat současně, v případě pozdějšího provedení včasného záchytu 
PAS samostatně výkonem 02240. 

 

Určení a vykázání Dg. u výkonu 02240  

1. M-CHAT-R s výsledkem 0 bodů:  
 
Jedná se o nízké riziko, další dotazník (hrazený zdravotní pojišťovnou) vypusťte. 
V případě pochybností u dítěte v dalším období můžete použít dotazník kdykoliv, 
zdravotní pojišťovně již nevykazujte. 
 
Vykažte výkon 02240 + Dg. Z00.1 
 

2. M-CHAT-R s výsledkem 1-2 body:  
 
Jedná se o nízké riziko výskytu PAS. Dotazník opakujte za 6 měsíců, tj. ve věku 24 
měsíců (max. ve věku 30 měsíců). 
  
Vykažte výkon 02240 + Dg. F89 
 
 
 
Při opakovaném včasném záchytu PAS vyhodnocujte a vykazujte následovně: 
 
M-CHAT-R s výsledkem 0 bodů: vykažte výkon 02240 + Dg. Z00.1; 
MCHAT-R s výsledkem vyšším – postupujte analogicky jako při prvním záchytu. Dle 
výsledku dotazník opakujte nebo odešlete dítě k diferenciálně  diagnostickému 
vyšetření a zahajte včasnou intervenci. Další opakování dotazníku již není hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění. 
 
Vykažte výkon 02240 + Dg. F89 
 
 
      

3. M-CHAT-R  s výsledkem 3-7 bodů: použijete dotazník M-CHAT-R/F !!! 
  
Jedná se o střední riziko, použijte navazující dotazník  M-CHAT-R/F k získání 
dalších informací u rizikových odpovědí a dotazník následně vyhodnoťte: 
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Výsledek 2 a více bodů: vykažte výkon 02240 + Dg. F89 

Dítě hodnoťte jako pozitivní a okamžitě je odešlete k diferenciálně diagnostickému 
vyšetření, dotazník již neopakujte. 

Výsledek 1 bod: vykažte výkon 02240 + Dg. F89                   
Dotazník opakujte ve věku 24 měsíců (max. ve věku 30 měsíců). 
 

3. M-CHAT-R s výsledkem 8-20 bodů: 
 
Jedná se o vysoké riziko, další dotazník již vypusťte, okamžitě dítě odešlete 
k dalšímu diferenciálně diagnostickému vyšetření, dítě doporučte do péče 
odborníků. 

      Vykažte výkon 02240 + Dg. F89    

            

Metodiku praktického provádění a vykazování včasného záchytu PAS v ordinacích 
PLDD zpracovala Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a 
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČLS JEP se zohledněním připomínek 
Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 

Postup u včasného záchytu dětí od 3 let věku bude řešit samostatná metodika 
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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 2019 (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 
č. 92/2010 ze dne 1. 2. 2010, ve znění usnesení vlády ČR č. 479/2013 ze dne 19. 6. 2013 
a usnesení vlády ČR Č. 557/2014 ze dne 6. 8. 2014, 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 
kmen 2019“ 

2.1 Zaměření projektu 
Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických 
pracovníků v základních kmenech, které jsou součástí specializačních oborů uvedených 
v zákoně č. 95/2004 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. 
 
Ukončení projektu – nastává splněním všech požadavků nezbytných k získání certifikátu 
o absolvování základního kmene. V případě většího počtu rezidentů v jednom projektu je 
ukončen projekt splněním podmínek k získání certifikátu o absolvování základního kmene 
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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 a dosud nezískali 
certifikát o absolvování základního kmene. 

 

3. Žadatelé o dotaci 
Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle ustanovení § 13, odst. 1 
písm. a) – d), 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.  
 
ZÁVAZEK ŽADATELE: 
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), 

•    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 v maximální výši 20 % z celkové výše dotace, 
• úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími programy 

pro jednotlivé obory, 
• materiálových nákladů. 
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MZ poskytuje dotaci nejdéle na celou dobu 30 měsíců vzdělávání v základním kmeni 
při rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým 
žadatelům stanovuje MZ v písemném Rozhodnutí. 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 
 
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 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. 
 
Pojmem „Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 
2019“ 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 vzdělávací plán pro každého rezidenta samostatně, 
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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 akreditace na celý základní kmen. Umožňuje-
li to vyhláška č. 221/2018 Sb., mohou být některé části vzdělávání 
zajištěny smluvním zařízením. V případě základního interního kmene je 
za akreditaci na celý základní kmen považována akreditace na celou část 
I. a) a/nebo I. b) a/nebo I. c).    
V případě, že žadatel dosud nezískal Rozhodnutí o udělení akreditace 
na celý základní kmen, předloží kopii Rozhodnutí o udělení/prodloužení 
akreditace vydaného před datem 30. 6. 2017* spolu s kopií žádosti 
o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v příslušném základním 
kmeni. Do 1 měsíce po udělení nové akreditace předloží akreditované 
zařízení administrátorovi (IPVZ) kopii Rozhodnutí o udělení akreditace 
pro příslušný základní kmen. 
V případě, že žadateli bude přidělena dotace a akreditace nebude 
žadateli udělena, je povinností žadatele proplacenou dotaci vrátit. 

o kopie smlouvy s akreditovaným zařízením, pokud Vyhláška č. 221/2018 
o vzdělávání v základních kmenech lékařů smluvní zajištění části 
vzdělávání v daném základním kmeni umožňuje. Smluvní zajištění 
teoretické části vzdělávání je možné ve všech základních kmenech. 

o kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného 
rejstříku ne starší 3 měsíce u právnických osob; zřizovací listina 
u příspěvkových organizací, 

o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb, 
 

5.1 Podrobný popis náležitostí a příloh k Žádosti  
 

Žádost 
 
Žádost včetně všech požadovaných dokladů se podává v listinné podobě. V Žádosti je 
nutné vyplnit všechny položky, a to v českém jazyce. V případě, že Žádost nebude 
splňovat některou z náležitostí zde uvedených nebo bude trpět jinými vadami, bude 
akreditované zařízení vyzváno k doplnění nebo odstranění vad. V takovém případě bude 
žadateli poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě, která se nezapočítává do lhůty stanovené 
poskytovateli dotace dle ustanovení § 21 ab odst. 1) zákona č. 95/2004 Sb., ve které má 
rozhodnout o poskytnutí dotace.  Posuzována bude pouze kompletní Žádost. 
 
 
 
 
* V případě žádosti o dotaci na vzdělávání v základním pediatrickém kmeni musí 
akreditované zařízení předložit kopii Rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace 
pro obor dětské lékařství 
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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 
(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.  
Dotace nebude poskytována na vzdělávání rezidentů, kteří byli v minulosti zařazeni 
do jiného základního kmene, než ke kterému se vztahuje žádost o dotaci, a čerpali 
dotaci po dobu minimálně jednoho roku; jejich vzdělávání bylo podpořeno dotací na 
rezidenční místo a toto vzdělávání nebylo dokončeno.    
 

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 
kmen 2019“ a označením „Dotační program pro lékařské obory“.  
 

3) Vzdělávací plány rezidenta 
Pro každého rezidenta bude vyplněný individuální vzdělávací plán odpovídající svou 
strukturou části I. „Členění specializačního vzdělávání a délka povinní odborné praxe“ 
příslušného kmene s doplněním, v jakém akreditovaném zařízení a v jakém termínu 
jednotlivé vzdělávací aktivity proběhnou.  
Vzdělávací plán bude zpracován na každý rok vzdělávání v základním kmeni samostatně. 
Vzdělávací plán bude podepsán současně rezidentem a jeho školitelem.  
Vzdělávací je plán je možné měnit prostřednictvím žádosti o změnu nebo jeho aktualizací 
pro daný rok zaslanou administrátorovi vždy do 31. ledna příslušného roku. 

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.  
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Rezident musí být zařazen do příslušného oboru po 30. 6. 2017. 
 
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 2020.  
 
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 
 

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.  
 

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 30 měsíců při rozsahu stanovené týdenní 
pracovní doby. 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, které 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. 
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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 kalendářních dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pomocí formuláře Žádost o změnu, který bude 
uveřejněn na webových stránkách MZ v sekci Rezidenční místa. 

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.), a to 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly.  
 
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. V případě žádosti o změnu školitele, doloží 
příjemce dokladem prokazujícím, že daná osoba je vedena Ministerstvem zdravotnictví 
u příjemce dotace jako školitel v příslušném oboru.  
V případě žádosti o změnu vzdělávacího plánu školence, bude součástí žádosti nový 
vzdělávací plán podepsaný rezidentem a jeho školitelem. 
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 15 pracovních dnů ode dne, kdy 
změna nastala. V posledním čtvrtletí kalendářního roku je nutné žádost o změnu zaslat 
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, bude 
vydáno změnové Rozhodnutí.  
 
Součástí oznámení o změně bude požadavek na vydání změnového Rozhodnutí 
pro případy, kdyby poskytovatel vyhodnotil změny jako změny mající vliv na Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 
 



ČÁSTKA 1/2019����l����VĚSTNÍK	MZ	ČR	 21Dotační program MZ „Rezidenční místa 2019“ 
 

 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 
tel.: +420 224 972 602, e-mail: vlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz  10/14 

8.5  Zastavení poskytování dotace 
MZ zastaví poskytování dotace na rezidenční místo, pokud: 
 

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

b)    je skončen pracovní poměr rezidenta u akreditovaného zařízení poskytujícího 
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 
s rezidenčním místem příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí MZ 
prostřednictvím administrátora, a to nejpozději do 15 kalendářních 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 1x ročně podle Rozhodnutí a v souladu s regulací 
výdajů státního rozpočtu na rok 2019 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 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.  
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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 § 14a odst. 1) Rozpočtových pravidel, kdy 
příjemce dotace, který má právní formu obchodní společnosti nebo družstva, se chce 
zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající obchodní 
společnost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva 
a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“). V tomto případě je 
žadatel povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo 
převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem práv a povinností 
z rozhodnutí o poskytnutí dotace toho, kdo mu dotaci poskytl (v tomto případě MZ).  
 

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 kmen 2019“, 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 kmen 2019“ spolu 
s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových stránkách MZ. Konečný termín 
pro odeslání Průběžné zprávy za rok 2019 na MZ je 31. 1. 2020, nebude-li stanoveno 
v Rozhodnutí jinak.  
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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 kmen 2019“ 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), a to 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 kmen 2019“ 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 
 
Příjemce dotace je povinen dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) provést za každý rok 
trvání projektu finanční vypořádání dotace v souladu s vyhláškou č. 435/2017 Sb., kterou 
se mění vyhláška 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška 
o finančním vypořádání), a to 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 odepsána z účtu příjemce 
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. 2020. Formulář k finančnímu vypořádání dotace bude rovněž uveřejněn 
na webových stránkách MZ. 
 
Organizace, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj, provedou vypořádání se státním 
rozpočtem prostřednictvím kraje, jemuž předloží podklady do 5. 2. 2020 (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. 2.), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím 
ve smyslu ustanovení § 44a  Rozpočtových pravidel. 
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Pokud budou skutečné náklady za kalendářní rok nižší, než je uvolněná částka pro daný 
rok 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. 2. 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). 
 
 

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. ……………/20xx/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 
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Ing. Jana Klečková  
Tel.: 224 972 126 
Email: jana.kleckova@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: 
Ing. Iva Urbancová  
Tel.: 271 019 386  
Email: i.urbancova@ipvz.cz  
 
Ing. Marie Hajduková 
Tel.: 271 019 572  
Email: hajdukova@seznam.cz  
 
Hana Mašková 
Tel.: 271 019 562 
Email: maskova@ipvz.cz 
 

13. Přílohy 
      1. Žádost o poskytnutí dotace RM kmen 2019 - program č. 1 
      2. Výše dotace na základní kmen - program č. 1 

 
 

V Praze dne 4. 12. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. 
náměstek pro zdravotní péči 
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Žádost o poskytnutí dotace - RM 2019 - program č. 1 Příloha č. 1

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.

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 



ČÁSTKA 1/2019����l����VĚSTNÍK	MZ	ČR 27

Žádost o poskytnutí dotace - RM 2019 - program č. 1 Příloha č. 1

č.p. / č.o.

Název a adresa poskytovatele dotace:

Ministerstvo zdravonictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

ANO/NE *)

Průvodní list k žádosti 
Identifikace výzvy: Výzva k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo - lékařské obory - program č. 1 

(kmen) pro rok 2019

V OBORU POČET MÍST

NEVYPLŇUJTE - Vyplňuje Institut postgraduálního vzdělávání

Kraj - sídlo žadatele*)

Název Specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků - základní kmen

Podání žádosti

Sídlo organizace - ulice Obec PSČ

Kraj - sídlo poskytovatele *)

Identifikační údaje o žadateli

Název organizace Právní forma*)

NÁZEV SPLNĚNO NESPLNĚNO
Splnění  náležitostí

Datum přijetí žádosti :

Č.j. žádosti :

Žádost
1 x originál
řádně vyplněná žádost

Vzdělávací plán

Informace o žadateli

přijato

Ostatní informace

Kopie dokladu o registraci
Kopie dokladu o vzniku poskytovatele zdravotních služeb

Výzva k doplnění žádosti 

odesláno

*) vyber jednu z možností

Stanovisko ministerstva přiděleno

Prohlášení o bezdlužnosti
Prohlášení osob odpov. za vypl. Žádosti včetně prohl. stat. Zástupce

Kopie Rozhodnutí o udělení akreditace
Kopie smlouvy s akreditovaným zařízením

Kopie pracovní smlouvy
Přílohy

Informace o rezidentovi
Informace o vlastnické struktuře

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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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.

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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Č.p.

Požadovaná výše dotace na základní kmen (10 000 Kč X počet měsíců,
pro interní kmen 20 000 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

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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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:

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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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 **

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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Výše dotace na základní kmen RM 2019 - program č. 1 Příloha č. 2

Kardiochirurgický

Maxilofaciálněchirurgický

30 10 000

30 10 000

Neurochirurgický 10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

30

30

30

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

10 000

10 000

30

30

30

30

30

Minimální délka specializačního 
vzdělávání v základním kmeni

RM pro základní kmeny specializačního vzdělávání lékařských oborů

Výše dotace za 1 měsíc  
(na 1 rezidenta)

Chirurgický

30

30

30

30

30

Gynekologicko-porodnický

Základní kmeny 

Anesteziologický

Dermatovenerologický

Hygienicko-epidemiologický

Ortopedický

30

30

Radiologický

Urologický

Všeobecné praktické lékařství

Psychiatrický

30

30

Otorinolaryngologický

Patologický

Pediatrický

Neurologický

Oftalmologický

Interní

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

tel.: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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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 2019 (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 
č. 92/2010 ze dne 1. 2. 2010, ve znění usnesení vlády ČR č. 479/2013 ze dne 19. 6. 2013 
a usnesení vlády ČR Č. 557/2014 ze dne 6. 8. 2014, 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 2019“ 

2.1 Zaměření projektu 
Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických 
pracovníků ve vybraných specializačních oborech uvedených v zákoně č. 95/2004 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. 
 
Ukončení projektu – nastává splněním všech požadavků stanovených vzdělávacím 
programem příslušného oboru a úspěšným absolvováním atestační zkoušky. V případě 
většího počtu 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. 
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Akreditované zařízení – zařízení, kterému byla udělena akreditace podle ustanovení § 17 
zákona č. 95/2004 sb.  
 
Školitel – pro účely dotačního programu je školitelem osoba definována § 20, odst. (3) 
zákona č. 95/2004 Sb., nikoliv dle § 38a odst. (2) písm. c) 
 

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 a dosud nezískali 
specializovanou způsobilost v žádném oboru. 

3. Žadatelé o dotaci 
Žadatelem o dotaci se může stát zařízení akreditované podle ustanovení § 13, odst. 1 
písm. a) – d), 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.  
 
ZÁVAZEK ŽADATELE: 
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. 
 
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 v maximální výši 20 % z celkové výše dotace, 
• úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími 

programy pro jednotlivé obory, 
• materiálových nákladů. 
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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. 2019,  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 
2019“ 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 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. 
 
Povinné přílohy k žádosti: 

o kopie Rozhodnutí o udělení akreditace na příslušný základní kmen 
a na příslušný specializovaný výcvik.  
V případě, že žadatel dosud nezískal Rozhodnutí o udělení akreditace 
na celý základní kmen, předloží kopii Rozhodnutí o udělení/prodloužení 
akreditace vydaného před datem 30. 6. 2017* spolu s kopií žádosti 
o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v příslušném základním 
kmeni. Do 1 měsíce po udělení nové akreditace předloží akreditované 
zařízení administrátorovi (IPVZ) kopii Rozhodnutí o udělení akreditace 
pro příslušný základní kmen. 

_____________________________________________________________________ 
* V případě žádosti o dotaci na vzdělávání v základním pediatrickém kmeni musí 
akreditované zařízení předložit kopii Rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace 
pro obor dětské lékařství 
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Před zveřejněním schválených vzdělávacích programů – část vlastní 
specializovaný výcvik předloží akreditované zařízení kopii Rozhodnutí 
o udělení/prodloužení akreditace vydaného před datem 30. 6. 2017 
pro příslušný obor specializačního vzdělávání. V případě žádosti o dotaci 
na specializační vzdělávání v oboru pediatrie předloží akreditované 
zařízení před zveřejněním vzdělávacího programu – část vlastní 
specializovaný výcvik, kopii Rozhodnutí o udělení nebo prodloužení 
akreditace pro obor dětské lékařství.  
Do 2 měsíců od zveřejnění schválených vzdělávacích programů předloží 
akreditované zařízení kopii žádosti o udělení akreditace opravňující 
ke vzdělávání v příslušném vzdělávacím programu. Do 1 měsíce 
po udělení akreditace předloží akreditované zařízení kopii Rozhodnutí 
o udělení akreditace pro příslušný vzdělávací program. 
V případě, že žadateli bude přidělena dotace a akreditace nebude 
žadateli udělena, je povinností žadatele proplacenou dotaci vrátit. 

o V případě, že je žadatel akreditovaný pouze na část vzdělávacího 
programu vlastní specializovaný výcvik, je možné část vzdělávání 
v příslušném základním kmeni smluvně zajistit u poskytovatele zdravotních 
služeb, který má pro daný základní kmen vydanou platnou akreditaci.  

o kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného rejstříku    
ne starší 3 měsíce u právnických osob; zřizovací listina u příspěvkových    
organizací,  

o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udělení oprávnění  
k poskytování zdravotních služeb, 

o kopie smlouvy s akreditovaným zařízením (předkládají pouze žadatelé, 
kteří sami nezajišťují celý vzdělávací program). V případě vzdělávání 
v základním kmeni, jsou možnosti smluvního zajištění některých částí 
stanoveny vyhláškou č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech 
lékařů. V ostatních případech je akreditované zařízení povinno zajistit celé 
vzdělávání v základním kmeni bez smluvních partnerů.).  

o Smluvně zajistit lze pro potřeby rezidenčních míst rovněž vzdělávání  
v základním kmeni. 

 
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 listinné podobě.  
V Žádosti je nutné vyplnit všechny položky, a to v českém jazyce. V případě, že Žádost 
nebude splňovat některou z náležitostí zde uvedených, bude vyloučena z dalšího procesu 
hodnocení pro formální nedostatky. 
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Označení obálky 
Obálka musí být opatřena zpáteční adresou – adresa žadatele o dotaci na rezidenční 
místo. Dále je nutné obálku označit slovy „NEOTVÍRAT - Dotační řízení: Rezidenční 
místa 2019“ a označením „Dotační program pro lékařské obory“. Bez náležitého 
označení bude zásilka (Žádost) vyloučena pro formální nedostatky a vrácena 
na uvedenou zpáteční adresu. 

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. 2019. 
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 
MZ zveřejní nejpozději do 5. 4. 2019 na svých webových stránkách seznam Žádostí, které 
byly vyloučeny pro formální nedostatky s uvedením důvodu, který vedl k vyloučení Žádosti 
z dalšího procesu hodnocení. 
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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 
MZ. Namítat lze pouze v případě, že 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 31. 5. 2019. MZ na jejich základě rozhodne o přidělení dotace.   
 
Seznam akreditovaných zařízení poskytujících zdravotní služby, kterým byla přidělena 
dotace, bude uveřejněn do 30. 6. 2019 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: Odborník 
Zdravotník - Věda a lékařská povolání - Dotační programy - Rezidenční místa – 
Rezidenční místa 2019. 
 

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 2019. Pro rok 2019 bude 
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částka poskytnuta jednorázově, a to po 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 pracovních 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, a to prostřednictvím administrátora, nejpozději do 15 
pracovních 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. 
 
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 do15 kalendářních dnů, kdy tyto změny nastaly.  
 
Žádost o změnu se podává na formuláři, který bude zveřejněn na webových stránkách 
MZ, a to prostřednictvím administrátora. Přílohou Žádosti musí být i opravené finanční 
a vzdělávací plány v případě jejich změny a další doklady prokazující oprávněnost 
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požadované změny. 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. 
 
Pokud má změna vliv na čerpání finančních prostředků (stanovených v Rozhodnutí) 
v průběhu kalendářního roku, je příjemce dotace povinen o změnu písemně požádat 
prostřednictvím administrátora, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 
změna nastala. V posledním čtvrtletí rozpočtového, tj. kalendářního roku je nutné žádost 
o změnu zaslat 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, bude vydáno změnové Rozhodnutí.  
 
Součástí oznámení o změně bude požadavek na vydání změnového Rozhodnutí 
pro případy, kdyby poskytovatel vyhodnotil změny jako změny mající vliv na Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 

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. 2019. 

8.6 Další podmínky poskytování dotace 
Poskytnutá dotace bude MZ uvolňována podle Rozhodnutí a v souladu s regulací výdajů 
státního rozpočtu na rok 2019 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. 
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.  
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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.  
V případě změny subjektu – příjemce dotace, MZ, zastaví čerpání dotace  subjektu, který 
o dotaci zažádal. Určitá výjimka by mohla existovat v případě § 14a odst. 1) Rozpočtových 
pravidel, kdy příjemce dotace, který má právní formu obchodní společnosti nebo družstva, 
se chce zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající 
obchodní společnost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce 
přešly práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“). V tomto 
případě je žadatel povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, 
rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem práv 
a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace toho, kdo mu dotaci poskytl (v tomto případě 
MZ).  
 

9. Podrobné podmínky dotačního programu po výběru rezidenta 

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. 1 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 8. 11. 2019. 
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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.  
Vzdělávací plán bude zpracován na každý rok vzdělávání samostatně.  
Vzdělávací plán bude podepsán současně rezidentem a jeho školitelem.  
Vzdělávací je plán je možné měnit prostřednictvím žádosti o změnu nebo jeho aktualizací 
pro daný rok zaslanou administrátorovi vždy do 31. ledna příslušného roku. 

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 
zákonem č. 95/2004 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. 
 
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: 
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Tab. č. 1 
 

Délka specializačního vzdělávání 
 

0 až 2 
roky 

3 roky 4 roky 5 a více 
let Max. 

cena za 
kus / pár 

Název 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 
 
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“. 

• 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 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. 1 
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. 
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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: 

•  specializovaná způsobilost v příslušném oboru,  
 

• nejméně 3 roky odborné praxe v příslušném oboru, 
 

• v akreditovaném zařízení, které je fakultní nemocnicí, může být školitelem pouze 
zdravotnický pracovník, u něhož součet pracovní doby k fakultní nemocnici 
a k univerzitě odpovídá svým rozsahem alespoň stanovené týdenní pracovní době, 
a který soustavně vykonává zdravotnické povolání. 

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 2019”, 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  průkazů odbornosti. 
Finanční část průběžné zprávy musí korespondovat s finančním vypořádáním 
dotace se státním rozpočtem. 
Formulář Průběžné zprávy o plnění programu „Rezidenční místa 2019” spolu 
s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových stránkách MZ. Konečný termín 
pro odeslání Průběžné zprávy za rok 2019 na MZ je 31. 1. 2020. 
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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 2019“ 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 2019“ spolu s dalšími instrukcemi bude uveřejněn na webových 
stránkách MZ.  Příjemce dotace je povinen přikládat k Závěrečné zprávě též kopii 
atestačního diplomu. Závěrečnou zprávu musí předložit i příjemci, u kterých došlo 
k ukončení pracovního poměru rezidenta, a tím k předčasnému ukončení absolvování 
specializačního vzdělávání. 
 

11. Vypořádání vztahů se státním rozpočtem 
 
Příjemce dotace je povinen dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) provést za každý rok 
trvání projektu finanční vypořádání dotace v souladu s vyhláškou č. 435/2017 Sb., kterou 
se mění vyhláška 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška 
o finančním vypořádání), a to 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 odepsána z účtu příjemce 
nejpozději v tento den).  

Později připsané částky na účet MZ 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. 2020. Formulář k finančnímu vypořádání dotace bude rovněž uveřejněn 
na webových stránkách MZ. 

Organizace, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj, provedou vypořádání se státním 
rozpočtem prostřednictvím kraje, jemuž předloží podklady do 5. 2. 2020 (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 
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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  odepsány z účtu příjemce). 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). 

 

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. ……………/20xx/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. 
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13. Časový průběh 
1. 15. 3. 2019 konečný termín pro podání Žádostí o rezidenční místo 

 2. 5. 4. 2019 zveřejnění seznamu vyloučených Žádostí pro formální nedostatky 
 3. 12. 4. 2019 lhůta pro podání námitek (do 5 pracovních dnů) 
 4. 26. 4. 2019 rozhodnutí MZ o námitkách 
 5. 31.5.2019 návrh hodnocení akreditačních komisí  
 6. 7. 6. 2019 zpracování návrhu hodnocení do porady vedení MZ 
 7. 30. 6. 2019 zveřejnění rozhodnutí vybraných uchazečů na webu MZ 
 8. do 14 dnů po zveřejnění vyhlásit výběrová řízení 
 9. do 20.9. 2019 ukončení 1. kola výběrového řízení 
10. do 30.9. 2019 oznámení výsledků 1. kola výběrového řízení 
11. do 8. 11. 2019 ukončení 2. kola výběrového řízení 
12. do 15.11.2019 oznámení výsledků 2. kola výběrového řízení 
13. do 20. 11. 2019 konečný termín pro zaslání vzdělávacích a finančních plánů 

 

14. Kontaktní údaje 
 
Kontaktní osoby pro lékařské zdravotnické obory: 
Ing. Miroslav Jindřich, CSc.  
Tel: 224 972 331 
Email: miroslav.jindrich@mzcr.cz  
 
Ing. Jana Klečková  
Tel: 224 972 126 
Email: jana.kleckova@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 
 
Ing. Iva Urbancová  
Tel.: 271 019 386  
Email: i.urbancova@ipvz.cz  
 
Ing. Marie Hajduková 
Tel.: 271 019 572  
Email: hajdukova@seznam.cz  
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Hana Mašková 
Tel.: 271 019 562 
Email: maskova@ipvz.cz 

15. Přílohy   
      1. Žádost o poskytnutí dotace RM 2019 - program č. 2 
      2. Výše dotace na vybrané lékařské obory - program č. 2 
 
 
V Praze dne 4. 12. 2018 

 
 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,  
náměstek pro zdravotní péči 
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Vyplní se vzdělávací plán příslušného oboru specializačního vzdělávání zveřejněný na webových stránkách MZ ČR

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

 Vzdělávací plány

 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.

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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Žádost o poskytnutí dotace - RM 2019 - program č. 2 Příloha č.1

č.p. / č.o.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

Kopie smlouvy s akreditovaným zařízením
Označení obálky

ANO / NE

ANO / NE

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

Datum otevření obálky :

Informace o vlastnické struktuře

Kopie dokladu o vzniku poskytovatele zdravotních služeb

Průvodní list k žádosti 
Identifikace výzvy: Výzva k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo - lékařské obory - program č. 2 

(celé specializační vzdělávání) pro rok 2019

V OBORU POČET MÍST

NÁZEV Specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků - celý program

Název organizace Právní forma*)

Identifikační údaje o žadateli

Sídlo organizace - ulice Obec PSČ

č. j. žádosti:

DÁLE NEVYPLŇUJTE - Vyplňuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
Podání žádosti

Název a adresa poskatovatele dotace: Čas přijetí žádosti :

Splnění formálních náležitostí
NÁZEV SPLNĚNO NESPLNĚNO

1 x originál
Žádost

Řádně vyplněná žádost
Informace o žadateli

Životopis školitele
Prohlášení 

Přílohy

Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Čestné prohlášení o spolupráci s akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb

Datum odeslání akreditační komisi

Datum zveřejnění

Kopie Rozhodnutí o udělení / prodloužení akreditace

Vyloučeno pro formální nedostatky

Ostatní informace

Kopie dokladu o registraci 

*) vyber jednu z možností

Stanovisko ministerstva přiděleno nepřiděleno

Stanovisko akreditační komise Pořadí žádosti

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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0
č.p. / č.o.**)

Kód banky

č.p. / č.o.

Adresa pracoviště

mobiltelefone-mail

RČ ***)

Informace o žadateli
0 0

V OBORU**) POČET MÍST**)

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

Identifikační údaje o žadateli

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

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

0
Kraj - sídlo žadatele**) IČ DIČ

Příjmení, jméno, titul Funkce

Bankovní spojení žadatele/zřizovatele Adresa místně příslušného Finančního úřadu

e-mail

Školící místo a počet 
požadovaných RM Akreditace v oboru Jméno školitele

***) vyplňuje pouze fyzická osoba

0
Kraj - sídlo poskytovatele**)

**) načte se automaticky z předchozího listu

Poznámky

Základní informace týkající se akreditace

Telefon

PSČObecUlice

Statutární orgán

Maximální výše dotace pro daný obor
0

Žádost o dotaci v Kč ve výši = počet míst x maximální výše dotace

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

rozhodnutí o udělení akreditace)
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Žádost o poskytnutí dotace - RM 2019 - program č. 2 Příloha č. 1

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. 

Jméno a příjmení osoby oprávněné k zastupování právnické osoby

Funkce Podpis

Datum

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.

*) 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

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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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

bližší specifikum

CELKEM

CELKEM

Finanční plán specializačního vzdělávání II. - 1 rezident*

název položky

cena za 1 ks         cena celkem

OSTATNÍ NÁKLADY - Materiálové náklady

název položky bližší specifikum ks

MZDOVÉ NÁKLADY NA ŠKOLITELE

jméno školitele pracoviště úvazek doba měsíční 
hrubá mzda

Finanční plán specializačního vzdělávání I. - 1 rezident*

MZDOVÉ NÁKLADY NA REZIDENTA
jméno rezidenta pracoviště úvazek doba měsíční 

hrubá mzda

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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Žádost o poskytnutí dotace - RM 2019 - program č. 2 Příloha č. 1

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

Získaná specializovaná způsobilost:

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

Získaná specializovaná způsobilost:

Získaná specializovaná způsobilost:

Délka praxe školitele:

Profesní životopis školitele 

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):

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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Žádost o poskytnutí dotace - RM 2019 - program č. 2 Příloha č. 1

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

Mobilní telefon

Příjmení, jméno, titul Funkce

Osoba odpovědná za zpracování finančního plánu projektu

Prohlášení
Osoba odpovědná za zpracování projektu

Místo Datum

e-mail Telefon

e-mail Telefon

Příjmení, jméno, titul Funkce

Mobilní telefon

Vyplňuje zástupce statutárního orgánu

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

Místo Datum

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.

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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Žádost o poskytnutí dotace - RM 2019 - program č. 2 Příloha č. 1

0
č.p. / č.o.

0
č.p. / č.o.

***) 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**) Právní forma**)

Statutární orgán

DIČ**)

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

0 0

0 0

0 0 0

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

Příjmení, jméno, titul**) Funkce**)

0

0 0 0

Kraj - sídlo žadatele **) IČ**)

0 0

Ulice**) Obec**) PSČ**)

0 0
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 

**) načte se automaticky z předchozích listů

Razítko organizace Podpis statutárního orgánu/fyzické osoby

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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Žádost o poskytnutí dotace - RM 2019 - program č. 2 Příloha č. 1

**)

0
č.p. / č.o.

0
č.p. / č.o.

     V                                       dne 

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

Podpis statutárního orgánu/fyzické osoby Razítko organizace

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:

e-mail**) Telefon**)

0
Ulice**) Obec**) PSČ**)

0 0

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

Statutární orgán

Příjmení, jméno, titul**) Funkce**)

0 0

0

Název organizace **) Právní forma

0

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

Čestné prohlášení o spolupráci s akreditovaným 
poskytovatelem zdravotních služeb

Identifikační údaje o žadateli

0 0

0
RČ ***)

0
Kraj - sídlo poskytovatele **)

0 0

0 0

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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Výše dotace na vybrané lékařské obory RM 2019 - program č.2 Příloha č. 2

Celková 
dotace na 

1 
rezidenta 
za celé 

SV

 

9 450 000

Celková dotace 
na rezidenty za 

celé 
specializační 
vzdělávání

4,5 1 890 000 18 900 000

1 440 000 144 000 000

5 2 100 000 94 500 000

6 2 520 000 88 200 000

Dětská chirurgie

Psychiatrie 10

Vnitřní lékařství 45

Chirurgie 35

Pediatrie 100 4,5 2 160 000 216 000 000

Počet 
rezidentů

Minimální délka 
specializačního 
vzdělávání/ roky

3

Obor specializačního vzdělávání

100Všeobecné praktické lékařství

Finanční prostředky vynaložené 
celkem na dotační program č. 2  

v roce 2019
600 450 000

5 6 2 520 000 12 600 000

Pneumologie a ftizeologie 10 4 1 680 000 16 800 000

Dětská a dorostová psychiatrie 5 4,5 1 890 000

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

tel.: +420 224 971 111, e-mail: odborvlp@mzcr.cz, www.mzcr.cz



64� VĚSTNÍK	MZ	ČR����l����ČÁSTKA 1/2019

 1 

 

CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V PERINATOLOGII V ČR 

 

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované 
zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)  
 

 ČÁST I 

Kontext 

Perinatologická centra propojují poskytování zdravotní péče v oborech gynekologie 
a porodnictví a neonatologie s cílem zajistit kontinuitu péče o těhotnou ženu, plod 
a novorozence. Tato mezioborová péče vyžaduje těsnou spolupráci, v níž jsou jednotlivé 
obory vzájemně nezastupitelné. Základním cílem těchto oborů perinatologické péče 
je poskytování vysoce kvalitní péče o těhotné ženy a novorozence opírající se  
o nejmodernější poznatky vědy, které vedou k medicínským a organizačním opatřením  
a pozitivně se promítají do kvality celé populace.  

Centralizace pracovišť intenzivní vysoce specializované péče pro závažné těhotenské  
a novorozenecké patologie umožňuje jak vytvoření a udržení dostatečné erudice všech členů 
multidisciplinárního týmu, tak zajištění dostupnosti, kvality a efektivity zdravotní péče  
při zachování nebo dokonce zvýšení kvality poskytované péče. Centralizace umožňuje 
stanovení jednotných pravidel tak, aby se sjednotila péče na  perinatologických pracovištích 
po stránce technické, materiální a personální. 

Centralizace má v neposlední řadě klíčový význam pro postgraduální vzdělávání 
a je zohledněna v systému specializačního vzdělávání. 
 
Kritéria zařazení poskytovatelů zdravotních služeb do sítě center vysoce specializované 
zdravotní péče v perinatologii byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva 
zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností a zástupců poskytovatelů 
zdravotních služeb. 
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 ČÁST II 
 

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované 
intenzivní zdravotní péče v perinatologii  

 
Základní podmínky pro udělení statutu centra  

vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii 

Čl. 1 
 

Ministerstvo zdravotnictví tímto uveřejňuje výzvu k podání žádosti o udělení statutu centra 
vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii - perinatologické centrum 
intenzivní péče (dále jen „PCIP“) podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).  

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, požadavky 
na personální zabezpečení a další požadavky nezbytné pro udělení statutu PCIP musí být 
splněny ke dni podání žádosti o udělení statutu PCIP.  

Územím, pro které má být vysoce specializovaná zdravotní péče v oboru perinatologie 
poskytována, je Česká republika. 

Pro zajištění kvality a dostupnosti vysoce specializované perinatologické intenzivní péče 
se za optimální pro ČR považuje 12 PCIP; regionální systém diferencované perinatální péče 
není identický s územně správním (krajským) uspořádáním. 

Statut PCIP  bude udělen na dobu do 31. 12. 2024.  

Žádost se stanovenými doklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to 
ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy. Lhůta pro podání žádosti 
je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost 
podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou,              
je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví. 

Pro tento účel se doporučuje použít formulář žádosti o udělení statutu PCIP uvedený 
v příloze výzvy. 

 

Čl. 2 
 

Perinatální péče  zahrnuje péči o těhotnou ženu a plod od gestačního stáří těhotenství 
23 + 0 do konce těhotenství a následnou péči o novorozence v prvním týdnu života. 
Principem kvalitní perinatální péče je těsná mezioborová spolupráce porodnictví  
a neonatologie.  

Perinatologie je medicínské odvětví, ve kterém se propojují obory porodnictví  
a neonatologie s cílem zajistit kontinuitu péče o těhotnou ženu, plod, novorozence  
a perinatálně ohroženého kojence v systému diferencované, třístupňové regionální péče  
o těhotné ženy a novorozence. Perinatologie jako interdisciplinární obor vyžaduje těsnou 
spolupráci odborníků v oborech gynekologie a porodnictví, perinatologie a fetomaternální 
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medicína, neonatologie a dětské lékařství. Perinatologická centra tvoří v rámci 
zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb funkční celek, v němž 
je porodnická a neonatologická péče vzájemně nezastupitelná.  

PCIP zajišťuje nepřetržitou vysoce specializovanou péči v oborech: 

• gynekologie a porodnictví, 

• neonatologie.  

PCIP spolupracují na horizontální úrovni, zvláště pak v akutně vzniklých situacích, 
aby se usnadnila a urychlila řešení vzniklých problémů na regionální a celonárodní úrovni. 
Efektivně spolupracují s perinatologickými centry intermediární péče (dále jen „PCIMP“).  

a) Gynekologicko-porodnická péče poskytovaná v PCIP: 

• centralizace předčasných porodů v gestačním stáří především od 23 + 0 do 31+0, 
• koncentrace závažných těhotenských komplikací a patologií včetně poporodní 

následné péče, 
• zaměření na vrozené vývojové vady diagnostikované prenatálně a další stavy 

s možným vitálním ohrožením ženy nebo plodu. 
Transport těhotné ženy do PCIP zajišťuje odesílající poskytovatel zdravotních služeb.   

Výkony intenzivní a intermediární perinatologické péče jsou povinnou součástí tohoto typu 
péče. 

 

b) Neonatologická péče poskytovaná v PCIP: 

Neonatologický úsek PCIP sdružuje úsek péče o fyziologické novorozence s možností 
rooming in, jednotku intenzivní péče (dále jen „JIP“) a jednotku intenzívní a resuscitační péče 
(dále jen „JIRP“). 
Poskytovaná péče: 

• diagnostika a léčba všech patologických stavů živě narozených novorozenců 
na hranici viability, a to jak porozených přímo v PCIP tak převezených do PCIP 
ze zdravotnických zařízení jiných poskytovatelů zdravotních služeb,  

• péče o fyziologické novorozence (zabezpečuje podmínky pro fyziologický průběh 
poporodní adaptace a rozvoj vztahu matka dítě a kojení), 

• léčba nedonošených a donošených nemocných novorozenců, 
• řešení vrozených vývojových vad ve spolupráci s dalšími specialisty, 
• zajištění dostupnosti následné péče a sledování vývoje rizikových novorozenců. 
   

Čl. 3 
Požadavky na organizaci, personální zabezpečení péče v PCIP 

 
Organizační struktura PCIP musí být uvedena v provozním řádu poskytovatele zdravotních 
služeb. Funkční součinnost porodnického a neonatologického úseku PCIP je koordinována 
vedoucím PCIP, může jím být buď gynekolog a porodník nebo neonatolog.  
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Personální požadavky (úvazky mohou být nahrazeny součtem menších dílčích úvazků, vyjma 
vedoucích pracovníků): 
Poskytovatel žádající o udělení statutu PCIP, musí splňovat v době podání žádosti 
požadavky jdoucí i nad rámec požadavků podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích 
na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.  
 
a) Gynekologicko-porodnická část PCIP: Vedoucím gynekologicko-porodnického pracoviště 
PCIP je lékař se  specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví (dle zákona 
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta) 
s úvazkem 1,0. 
     Dále se požaduje nejméně: 

• 1,0 úvazek lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou 
způsobilostí v oboru perinatologie a fetomaternální medicína,  

• 1,0 úvazek lékaře, který je držitelem certifikátu České gynekologické a porodnické 
společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro možnost 
vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření 
v průběhu prenatální péče“. 

Při poskytování zdravotní péče v pracovních dnech od 16:00 hod. do 7:00 hod. následujícího 
dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek jsou pro zajištění porodnické části centra 
na pracovišti: 

• do 1900 porodů/rok – 2 lékaři, z toho vždy jeden lékař se  specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,  

• nad 1900 porodů/rok - 3 lékaři, z toho vždy dva lékaři se  specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,  

přičemž jeden z lékařů ve službě se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie 
a porodnictví je zodpovědný za ultrazvukovou diagnostiku v rozsahu své specializované 
způsobilosti. 

Na porodním sále jsou přítomny 24 hod. denně:   
• do 1900 porodů/rok - 2 porodní asistentky, z toho alespoň 1 porodní asistentka 

pro perioperační péči nebo dostupnost 1 všeobecné sestry pro perioperační péči, 
• nad 1900 porodů/rok - 3 porodní asistentky z toho alespoň 1 porodní asistentka 

pro perioperační péči nebo dostupnost 1 všeobecné sestry pro perioperační péči. 
 

b) Neonatologická část PCIP  

• Vedoucím neonatologického oddělení s JIRP je lékař se zvláštní odbornou 
způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru neonatologie 
s úvazkem 1,0 (podle vyhlášky č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání 
lékařů a zubních lékařů). 

• 1,0 úvazku lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou 
způsobilostí v oboru neonatologie. 
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V centru musí být dále zajištěna v pracovních dnech dostupnost služeb těchto 
zdravotnických pracovníků:  

• fyzioterapeut,  

• klinický psycholog,  

• patolog se znalostí perinatologické problematiky. 

 
Čl. 4 

Zajištění komplementu a související péče 

 
V místě PCIP musí být zajištěny následující služby, a to buď zaměstnanci poskytovatele, 
nebo smluvně jiným poskytovatelem zdravotních služeb:      

• v části porodnické: 
° anesteziologa se zkušeností v problematice porodnické analgesie a anestezie, 

trvalá dostupnost 24 hodin denně, 
° dostupnost konziliárních služeb - internista, chirurg, radiolog, neurolog, lékařský 

genetik, kardiolog, psycholog.  
• v části neonatologické: 

° anesteziologa se zkušeností v problematice neonatologické analgesie a anestezie, 
trvalá dostupnost 24 hodin denně, 

° dostupnost konziliárních služeb těchto oborů: oftalmolog se zkušeností 
v novorozenecké oftalmologii, dětský kardiolog, dětský chirurg, dětský neurolog, 
urolog se zkušeností v dětské urologii, dětský gastroenterolog, endokrinolog, 
ortoped s odbornou způsobilostí pro dětský věk, otorhinolaryngolog se zkušeností 
pro dětský věk, rehabilitační lékař se zkušeností v rehabilitaci novorozence 
a klinický psycholog, 

• dostupnost komplementárních služeb - biochemických, hematologických, 
mikrobiologických, trvalá 24 hodin denně, 
° dostupnost rozšířených komplementárních služeb – např. imunologických, 

genetických, vyšetření metabolických vad, možnost vyšetření plodové vody.  
• krevní banka nebo transfuzní oddělení, 
• lékárna s přípravnou sterilních roztoků pro přípravu parenterální výživy a jiných léčiv, 
• radiodiagnostika včetně dostupnosti UZ a CT, event. MR. 
 

Nedílnou součástí jsou i zdravotní služby související s ošetřovatelskou a léčebně 
rehabilitační péčí. 

Nedílnou součástí regionálního systému diferencované péče o novorozence je přeprava 
nedonošených nebo patologických novorozenců mezi poskytovateli zdravotních služeb. 
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Čl. 5 
 

Požadavky na technické a věcné vybavení PCIP 

Minimální požadavky pro technické a věcné vybavení jsou stanoveny vyhláškou č. 92/2012 
Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  
a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů.   

Přístrojové a prostorové vybavení  

a) Gynekologicko-porodnická část PCIP 

• ultrazvukový přístroj včetně barevné dopplerovské techniky  
• Porodní sál s porodními boxy (minimálně 4 porodní boxy - do 1900 porodů/rok; 

minimálně 5 porodních boxů - nad 1900 porodů/rok) je vybaven podle vyhlášky  
č. 92/2012 Sb., příloha č. 4, část. II, bod 1.8, z toho dále vyplývá požadavek 
na vybavení: 
° odpovídajícím počtem porodních lůžek,  
° mobilním lůžkem pro ošetření novorozence,  
° kardiotokografy v počtu 1 přístroj na 1 porodní lůžko,  
° ultrazvukovým přístrojem s možností dopplerovských měření.  

 
Při  porodním sále je zřízen plně vybavený operační sál pro porodnické operace. 
 
• Lůžková část gynekologicko-porodnické části PCIP:  

° lůžka pro riziková a patologická těhotenství,  
° jednotka porodnické intenzivní péče je navíc vybavena minimálně 3 lůžky 

intenzívní porodnické péče s vybavením odpovídajícím platným právním 
předpisům včetně ultrazvukového přístroje s možností dopplerovských měření, 

° jednotka porodnické intermediární péče, 
° standardní lůžková jednotka s rooming - in. 

 
b) Neonatologická část PCIP 

Lůžková část (včetně minimálního počtu lůžek) - počet lůžek resuscitačních a lůžek 
intenzívních se zřizuje podle počtu porodů ve spádovém regionu PCIP: 

• Jednotka intenzivní a resuscitační neonatální péče (JIRP) – min. 1,5 lůžka/1000 
porodů za rok ve spádovém regionu 

• Jednotka intenzivní neonatální péče (JIP) – min. 4,5 lůžka/1000 porodů za rok 
ve spádovém regionu (část v PCIP, část v PCIMP) 

• Standardní lůžková jednotka 
• Lůžka pro matky  

 

Potřeba lůžek je vyšší v regionech s vyšší koncentrací perinatální a neonatální patologie. 
Na těchto lůžkách je poskytována neonatální resuscitační péče, intenzivní péče vyššího 
stupně a intenzivní péče nižšího stupně (kódy OD 00071, 00072, 00075 a 00078 
dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů). 
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Na všech úsecích novorozeneckého oddělení musí být centrální rozvody medicinálních plynů 
a podtlaku (netýká se pokojů rooming-in oddělení fyziologických novorozenců).  Vybavení 
povinně vychází z vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, k tomu je třeba navíc 
následující specifikace vybavení: 

• pro celé pracoviště (JIRP + IP + standardní lůžková jednotka)  
° 1 mobilní ultrazvukový přístroj s 2D s vysokou rozlišovací schopností, M mode, 

Doppler PW, barevné dopplerovské mapování. Vyšetřovací sondy vhodné 
pro neonatální zobrazení CNS, vnitřních orgánů, měkkých tkání kloubů 
a novorozenecké echokardiografie, 

° analyzátor krevních plynů s možností vyšetření ABR, krevních plynů, iontů, 
glykemie, laktátu -  vše mikrometody, 

° 1 ventilátor pro vysokofrekvenční ventilaci a další technika pro umělou plicní 
ventilaci v množství odpovídajícímu rozsahu poskytované péče, 

° vybavení pro selektivní plicní vasodilataci, 
° 1 monitor aEEG, 
° na každém pracovišti 1 fototerapie na 3 lůžka,  
° mobilní resuscitační lůžko (IP) na porodním sále. Příslušenství: resuscitátor 

pro novorozence (Neopuff), pulzní oxymetr, CPAP popřípadě ventilátor s měřením 
VTE, 

° chladící zařízení pro poskytování a monitorování celotělové hypotermie 
na vybraných pracovištích. 

 
Doporučené přístrojové vybavení 

Pro neonatologickou část monitor NIRS (near infrared spectroscopy), monitor ETCO2 nebo 
TcCO2. 

 

Čl. 6 
Ostatní požadavky 

PCIP na regionální úrovni rozvíjejí společně s léčebně-diagnostickou činností i činnost 
vzdělávací a výzkumnou.  

Přitom: 

• PCIP se podílí na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti gynekologie a porodnictví, 
perinatologie a fetomaternální medicíny, či neonatologie. Tato činnost 
je dokumentována publikacemi v časopisech zahrnutých v databázích SCOPUS 
či Web of Science a/nebo účastí na řešení výzkumných grantů.  
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• PCIP je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví pro specializační vzdělávání lékařů 
v oboru gynekologie a porodnictví. Dále pro specializační vzdělávání lékařů 
v oborech perinatologie a fetomaternální medicína, neonatologie, specializačního 
vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oborech ošetřovatelská péče 
v pediatrii – dětská sestra, ošetřovatelská péče v pediatrii se zaměřením na intenzivní 
péči v neonatologii, nebo se zaměřením na intenzivní péči v pediatrii a neonatologii. 

• PCIP se podílí na pregraduální i postgraduální výuce lékařů 
a na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání nelékařských zdravotnických 
pracovníků a na vzdělávacích akcích tematicky zaměřených na obory související 
s péčí o matku a novorozence. 

 
• PCIP vedou evidenci hospitalizovaných pacientů, kterým byla poskytnuta zdravotní 

péče v rámci celého pracoviště.  

• Gynekologicko-porodnické oddělení PCIP provádí pravidelnou analýzu a rozbory 
případů mateřské mortality a morbidity (podle kritérií doporučených WHO). 

• Regionální neonatologické oddělení PCIP provádí komplexní analýzu kvality péče 
o novorozence.  

• Minimální počet ošetřených novorozenců v hmotnostní kategorii pod 1500 g je 50/rok.  
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Čl. 7 
Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti PCIP 

 
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut PCIP pravidelně sleduje k 31. 12. daného 
roku níže uvedené indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti centra. 
Sledované indikátory na vyžádání předloží Ministerstvu zdravotnictví na definovaném 
formuláři.  
 
Indikátory kvality a výkonnosti centra (s rozlišením transportu in utero a novorozenců 
v centru narozených, či postnatálně dovezených) 

• Celkový počet porozených novorozenců členěných dle způsobu porodu a četnosti 
• Perinatální úmrtnost v jednotlivých hmotnostních kategoriích s rozlišením 

mrtvorozenosti a časné novorozenecké úmrtnosti a podílu vrozených vývojových 
vad na těchto úmrtnostech 

• Mateřská mortalita a morbidita (včetně kategorií porodnických intervencí) 
• Počet transportů in utero a počet postnatálních transferů novorozenců 
• Pozdní novorozenecká úmrtnost  
• Počet  ošetřovaných novorozenců s porodní hmotností  do 999 gramů 
• Počet  ošetřovaných novorozenců s porodní hmotností  1000 až 1499 gramů 
• Počet ošetřovaných novorozenců s porodní hmotností 1500 až 1999 gramů  
• Počet ošetřovaných novorozenců s porodní hmotností  2000 až 2499 gramů 
 
 

Definice 
Mrtvorozenost = počet mrtvě narozených dětí s hmotností 500 gramů a více, nebo, není-li 

hmotnost zjistitelná s gestačním stářím 22. dokončeného týdne gravidity 
(blíže viz zákon č. 372/2011 Sb.). 

Časné novorozenecké úmrtí = úmrtí živě rozeného novorozence v průběhu 1. týdne života 
Perinatální úmrtí = součet všech mrtvě rozených a zemřelých v 1. týdnu života 
Mateřské úmrtí = úmrtí ženy v těhotenství, při porodu či potratu a v šestinedělí 
Intervence: operační porody, indukce, episiotomie 
 

 

Čl. 8 
Na PCIP navazují PCIMP, která centralizují předčasné porody od 31+0 týdne. PCIMP tvoří 
v systému perinatologické péče nezastupitelnou část sítě poskytovatelů zdravotních služeb 
v oboru perinatologie. 

 

Čl. 9 
Pořadí uchazečů 

Pořadí uchazečů o udělení statutu PCIP bude stanoveno v souladu s kritérii v § 112 odst. 4 
zákona o zdravotních službách, tj.: s přihlédnutím zejména ke kvalifikačním předpokladům 
zdravotnických pracovníků, době a rozsahu poskytované zdravotní péče a její dostupnosti, 
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k počtům porozených novorozenců a počtům ošetřených novorozenců dle porodní 
hmotnosti, jak je uvedeno v čl. 7.   

Za zásadní kritéria pro udělení statutu PCIP Ministerstvo zdravotnictví považuje: 
1. personální zabezpečení vysoce specializované péče v gynekologii a porodnictví 
a neonatologii,  

2. celkový počet porozených novorozenců a ošetřených novorozenců dle porodní hmotnosti, 
jak je uvedeno v čl. 7 (do 999 g, 1000 až 1499 g, 1500 až 1999 g a 2000 až 2499 g),     

3. přístrojové vybavení PCIP podle čl. 5. 
 
Další kritéria: 
1. regionální dostupnost v rámci ČR, 
2. zapojení do vědecko-výzkumných projektů, publikační činnost podle čl. 6, 
3. počet porodů na pracovišti 
 

Čl. 10 
Nadále se nepostupuje podle výzvy Centra vysoce specializované zdravotní péče 
v perinatologii uveřejněné ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 7/2013. 
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Příloha 

Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče 
v perinatologii – perinatologické centrum intenzivní péče  

 

Identifikační údaje uchazeče o statut centra vysoce specializované intenzivní 
zdravotní péče v perinatologii (dále jen „PCIP“) 

....................................................................................................................................................  

 

Adresa místa nebo míst poskytování zdravotních služeb 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Statutární orgán 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail: . . . . . . . . . . . ……………………. 
 
Poskytovatel zdravotních služeb tímto žádá o udělení statutu PCIP:  

Poskytovatel zdravotních služeb prohlašuje, že: 

1. všechny údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, 
2. dodrží všechny podmínky, za nichž mu bude statut PCIP udělen a umožní kontrolu 

jejich plnění,  
3. písemně oznámí Ministerstvu zdravotnictví změny všech údajů a podmínek, za nichž 

mu byl statut PCIP udělen, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich vzniku, 
4. souhlasí s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti poskytoval Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR a zdravotní pojišťovny Ministerstvu 
zdravotnictví potřebné údaje o poskytovaných zdravotních službách (netýká se 
osobních údajů o pacientech). 

 
Podpis statutárního orgánu a razítko poskytovatele zdravotních služeb  
 
V……………………. dne ……………. ……………………………………………… 
 
 
 
Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete do 30 kalendářních dnů 
od uveřejnění výzvy na adresu: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. 
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Přílohy k žádosti poskytovatele zdravotních služeb o udělení statutu PCIP 

 

1. Kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

2. Údaje o rozsahu a objemu vysoce specializované intenzivní zdravotní péče  
v perinatologii, kterou je uchazeč o statut PCIP schopen zajistit. 

3. Údaje o technickém a věcném vybavení zdravotnického zařízení uchazeče o statut 
PCIP, v němž má být vysoce specializovaná intenzivní zdravotní péče 
v perinatologii poskytována, a o jejím personálním zabezpečení. 

4. Prohlášení uchazeče o statut PCIP, že je schopen splnit požadavky na technické 
a věcné vybavení zdravotnického zařízení pro poskytování vysoce specializované 
intenzivní zdravotní péče v perinatologii a požadavky na personální zabezpečení 
této zdravotní péče v rozsahu a ve lhůtě uvedených ve výzvě. 

5. Vymezení území, pro které je uchazeč o statut PCIP schopen zajistit poskytování 
vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii.  

6. Údaje o počtu hospitalizovaných pacientů v rámci zdravotnického zařízení 
uchazeče o statut PCIP v intervalu od 1. 1. do 31. 12. posledního kalendářního 
roku: 

- porodnická část  

o počet porodů 

o počet císařských řezů 

- neonatologická část 

o novorozenci do 999 g 

o novorozenci 1000 - 1499 g 

o novorozenci 1500 - 1999 g  

o novorozenci váhové kategorie 2000 – 2499 g 

7. Osobní údaje vedoucího pracovníka PCIP – jméno a příjmení, kopie dokladu o jeho 
nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního úvazku.  

8. Seznam přidělených grantů na výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví v oboru 
perinatologie (gynekologie a porodnictví, neonatologie) za posledních 5 let. 

9. Seznam 10 nejkvalitnějších publikací oboru v odborném tisku za posledních 5 let  
s impakt faktorem minimálně 1.   
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Údaje podle bodů 6. - 9. včetně dalších údajů vyplňte do následující tabulky: 
 

Údaje za rok 2018, personální zajištění ke dni podání žádosti, u přístrojů název a rok 
výroby 

Počet porodů  
Počet císařských řezů  
Počet ošetřovaných novorozenců s porodní hmotností do 999 g  
Počet ošetřovaných novorozenců s porodní hmotností 1000 - 1499 g  
Počet ošetřovaných novorozenců s porodní hmotností 1500 - 1999 g  
Počet ošetřovaných novorozenců s porodní hmotností 2000 – 2499 g   
Jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a velikost pracovního úvazku 
vedoucího pracovníka PCIP  

  

Jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a velikost pracovního úvazku 
vedoucího pracovníka gynekologicko-porodnického pracoviště PCIP 

 

Jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání a velikost pracovního úvazku 
vedoucího pracovníka neonatologického pracoviště PCIP 

 

Jmenný seznam a výši úvazků lékařů se zvláštní odbornou způsobilostí nebo 
zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru perinatologie a fetomaternální 
medicína  

 

Jmenný seznam a výši úvazků lékařů, kteří jsou držiteli certifikátu ČGPS ČLS 
JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární 
ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" 

 

Jmenný seznam a výši úvazků lékařů zvláštní odbornou způsobilostí nebo 
zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru neonatologie 

 

Počet porodních boxů na porodním sále  
Počet lůžek JIP porodnické části  
Počet lůžek JIRP neonatologické části  
Počet lůžek JIP neonatologické části  

Ultrazvukový přístroj s možností dopplerovských měření na porodním sále  
Ultrazvukový přístroj s možností dopplerovských měření v lůžkové 
gynekologicko–porodnické části PCIP 

 

Pro celé pracoviště neonatologické části PCIP:  
- mobilní ultrazvukový přístroj s 2D s vysokou rozlišovací schopností, M mode, 
Doppler PW, barevné dopplerovské mapování. Vyšetřovací sondy vhodné pro 
neonatální zobrazení CNS, vnitřních orgánů, měkkých tkání kloubů a 
novorozenecké echokardiografie 

 

- analyzátor krevních plynů s možností vyšetření ABR, krevních plynů, iontů, 
glykemie, laktátu -  vše mikrometody 

 

- ventilátor pro vysokofrekvenční ventilaci a další technika pro umělou plicní 
ventilaci v množství odpovídajícímu rozsahu poskytované péče 

 

- vybavení pro selektivní plicní vasodilataci  
- 1 monitor aEEG  
- počet fototerapií  
- mobilní resuscitační lůžko (IP) na porodním sále + příslušenství: resuscitátor 
pro novorozence (Neopuff), pulzní oxymetr, CPAP popřípadě ventilátor s 
měřením VTE 

 

- chladící zařízení pro poskytování a monitorování celotělové hypotermie (na 
vybraných pracovištích) 

 

- monitor NIRS  
- monitor ETCO2 nebo TcCO2.  
Výzkum – počet studií  
Počet odborných publikací s uvedením výše impakt faktoru  
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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: 224 972 173. – 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: SEVT, a.s., Pekařova 4, Praha 8.

76019001


