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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. Obecná část 
 

Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (o zdravotnických 
povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), ve znění pozdějších předpisů 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného 
stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Podle platného právního stavu, zakotveného v ustanovení § 21a až § 21b zákona 
o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, spolufinancuje 
Ministerstvo zdravotnictví specializační vzdělávání uvedených zdravotnických 
pracovníků (dále pro zjednodušení „lékaři“) formou dotací na tzv. rezidenční místa. 
Lékař, který se na daném rezidenčním místě vzdělává, se nazývá rezident. 
V současné době neexistuje nástroj, který by zajistil personální stabilitu v regionech, 
které stát podporuje utvářením rezidenčních míst. Efektivita vynaložených finančních 
prostředků na rezidenční místa se ztrácí, pokud lékaři, bývalí rezidenti z těchto regionů 
odcházejí pracovat jinam. Blíže viz kapitola 1.3 Popis existujícího právního stavu 
v dané oblasti v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 
Současná právní úprava nezakládá diskriminaci a nemá dopad na rovnost mužů a žen. 

 
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

Návrh novely zákona je předkládán z důvodů nutnosti zvýšit hospodárnost a efektivitu 
poskytovaných finančních prostředků ve smyslu jejich systémového dopadu, využít 
dotační programy na financování rezidenčních míst ke zlepšení personální situace 
v regionech, ve kterých jsou vykazovány nedostatky, a podpořit a motivovat 
poskytovatele zdravotních služeb k zajišťování specializačního vzdělávání. 
 
Hlavním principem navrhované úpravy je zvýšení efektivity využívání prostředků 
státního rozpočtu a zlepšení jejich dopadu do systému vzdělávání. 
 
Jde především o stanovení povinností, které musí rezident, jako konečný uživatel 
dotace z veřejných prostředků, dodržovat, zejména povinnost úspěšně dokončit 
specializační vzdělávání v příslušném oboru nebo základním kmeni a poté vykonávat 
po určitou dobu v příslušném regionu zdravotnické povolání. Na tyto povinnosti jsou 
dále navázány smluvní sankce. Smluvní sankce by měly nejen zvýšit efektivitu 
vynaložených prostředků v případě nutnosti jejich vymáhání, ale rovněž zdůraznit 
skutečnost, že specializační vzdělávání bylo v případě rezidenčních míst lékaři 
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hrazeno z veřejných zdrojů. Tento aspekt je účastníky specializačního vzdělávání na 
rezidenčních místech vnímán v současnosti velmi slabě.  
Ke zvýšení efektivity by mělo rovněž vést omezení možnosti vzdělávat se 
na rezidenčním místě pro ty účastníky, kteří v minulosti rezidenční program využívali 
a vzdělávání nedokončili.  
 
V neposlední řadě návrh obsahuje možnost určitým způsobem bonifikovat příjemce 
dotace (akreditovaná zařízení) i konečné uživatele dotace (účastníky specializačního 
vzdělávání) v regionech, které vykazují problémy při zajišťování péče zejména 
z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu. 
Navrhovaná právní úprava nemá vztah k problematice diskriminace a rovnosti mužů 
a žen. 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
Navrhovaná úprava mění způsob financování specializačního vzdělávání lékařů 
prostřednictvím tzv. rezidenčních míst podle § 21a až 21d zákona o zdravotnických 
povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 
Důvodem změny jsou především požadavky na vyšší efektivitu poskytovaných 
prostředků ve smyslu jejich prokazatelných dopadů na řešení personální stabilizace 
systému zdravotnictví.  
 
Dotační programy na „Rezidenční místa“ vyhlašované Ministerstvem zdravotnictví 
podle § 21a mají za cíl podporovat specializační vzdělávání lékařů formou dotací ze 
státního rozpočtu, které akreditovaným zařízením (poskytovatelům zdravotních 
služeb, kteří se podílejí na specializačním vzdělávání) částečně pokrývají náklady na 
zajištění předatestační přípravy u nich zaměstnaných lékařů.  Blíže viz kapitola 1.2 
Definice problému Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. 
 
Předkládaná úprava stanoví, že v regionech, které vykazují největší personální 
problémy, může být dotace na rezidenční místo bonifikována a motivovala tak jednak 
poskytovatele zdravotních služeb k zaměstnávání mladých lékařů, jednak mladé 
lékaře k práci v těchto regionech. S touto úpravou souvisí rovněž návrh nových 
povinností lékařů specializačně se vzdělávajících na rezidenčních místech, a to 
vykonávat po určitou dobu od ukončení vzdělávání na rezidenčním místě zdravotnické 
povolání lékaře v regionu, kde vzdělávání probíhalo.  
 
Dalším předmětem návrhu je nový typ rezidenčního místa, určený pro lékaře, kteří se 
vzdělávají v základním kmeni a v rámci této přípravy musejí absolvovat velkou část 
praxe na pracovištích mimo obor své specializace. Poskytovatelé zdravotních služeb 
nejsou příliš ochotni tyto lékaře zaměstnávat, právě z důvodu, že v průběhu vzdělávání 
v základním kmeni musejí absolvovat většinou praxe mimo svůj obor, často u zcela 
jiného poskytovatele zdravotních služeb, vždy však na jiném pracovišti, než na které 
byli původně přijati, a to aniž by přestali být jejich placenými zaměstnanci.  
 
Oproti dosavadní úpravě je navrhována také možnost omezení poskytování dotace na 
vzdělávání v základním kmeni pouze na vybrané základní kmeny, nikoliv na všechny. 
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S cílem zvýšit prestiž rezidenčních míst přináší návrh také nová omezení pro zájemce 
o vzdělání na rezidenčním místě, například nemožnost stát se rezidentem, pokud se 
lékař v posledních pěti letech na rezidenčním místě již vzdělával a toto vzdělání 
nedokončil. 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 
České republiky 

Návrh novely zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovaná 
právní úprava respektuje ústavně zakotvená pravidla výkonu státní moci, kterou lze 
podle článku 2 odst. 3 Ústavy a článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 
uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 
zákon stanoví. 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie 

Návrh zákona není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 
v Evropské unii, Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii ani 
s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami 
práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazu 
diskriminace).  
 
Z předpisů, které se vztahují ke vzdělávání zdravotnických pracovníků, se návrh 
zákona vztahuje zejména ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze 
dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Navrhovaná novela však 
směrnici netransponuje.  
 
Předkládaný návrh novely zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta lze hodnotit jako plně slučitelný s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána 

Navrhovaná úprava neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika 
vázána. 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 
České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní 
prostředí 

Předpokládá se, že navrhovaná právní úprava povede k vyšší efektivitě 
a hospodárnosti prostředků státního rozpočtu vynakládaných na financování 
specializačního vzdělávání prostřednictvím dotací na rezidenční místa. Důvodem jsou 
především navrhované smluvní sankce za porušení povinností rezidenta. 
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Navrhované navýšení dotace na financování rezidenčního místa v případě realizace 
specializačního vzdělávání v určitých regionech by mělo být kompenzováno pozitivním 
dopadem intervence do celého systému. 
 
Pozitivním dopadem může být za určitých okolností i možnost dotační program na 
rezidenční místa nevyhlašovat. 
Výpočet předpokládaných nákladů a porovnání různých variant, ukázalo, že 
nejnákladnější varianta by za stejného počtu rezidentů znamenala zvýšení prostředků 
vynaložených ze státního rozpočtu o 2 % oproti nákladům roku 2018. V absolutních 
číslech jde o nárůst o 9 297 737 Kč. Jde však o situaci, kdy by se více než 63 % 
rezidentů vzdělávalo v regionech s nejvyšší možnou mírou dotace.  
Výpočet nákladů a porovnání nákladovosti různých variant je detailně popsáno 
v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na podnikatelské prostředí 
České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  
a národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 
 
 
Při výpočtu dopadů na navrhované úpravy na státní rozpočet se vycházelo 
z předpokladu podpory 300 rezidentů ročně v případě podpory celého specializačního 
vzdělávání (pro srovnání v roce 2018 bylo podpořeno 415 rezidentů, v roce 2019 bylo 
podpořeno 310 rezidentů) a 200 rezidentů v případě podpory vzdělávání v základním 
kmeni. Ministerstvo vytvořilo 3 varianty dopadů, které ukazují míru dopadu na státní 
rozpočet při jejich různém rozdělení do regionů s odlišnou mírou podpory – pásma se 
standardní mírou potřebnosti, rizikovou mírou potřebnosti a pásma s vysoce rizikovou 
mírou potřebnosti.  
 
Dotaci tvoří v případě podpory oboru všeobecné praktické lékařství z 80 % příspěvek 
na mzdu nebo plat rezidenta. Zbývajících 20 % dotace jsou prostředky na úhradu 
poplatků za povinné kurzy, stáže a spotřební materiál a odměna školiteli ve výši 5 000 
Kč. U ostatních oborů činí příspěvek na mzdu nebo plat rezidenta a odměna školiteli 
ve výši 5 000 Kč 100 % dotace. Možnost využití části dotace na úhradu povinných 
kurzů, stáží a spotřební materiál v případě podpory oboru všeobecné praktické 
lékařství je dáno skutečností, že akreditovaná zařízení jsou ve valné většině 
ambulantní zařízení, která nemohou zajišťovat celé vzdělávání na svých pracovištích 
a své školence musejí vysílat do smluvních zdravotnických zařízení, kde je jim za 
úhradu umožněno absolvovat povinnou praxi na lůžkových odděleních. V případě 
ostatních oborů, kde jsou příjemci dotace většinou lůžkoví poskytovatelé zdravotních 
služeb, by mělo být možné, aby účastník specializačního vzdělávání absolvoval celé 
vzdělávání na pracovištích zaměstnavatele, bez nutnosti stáže v jiném zařízení. 
V tomto smyslu jsou rovněž koncipovány právní předpisy upravující vzdělávání 
v základních kmenech. Možnost využít v případě oboru všeobecné praktické lékařství 
část prostředků dotace na jiné než mzdové náklady, bude stanovena výzvou. 
 
Výše dotace bude určena následujícím způsobem: 

nastavil formátování: Barva písma: Text 1
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a) Pro vzdělávání v základních kmenech a ve všech specializačních oborech 
kromě oboru všeobecné praktické lékařství: V 1. pásmu (se standardní mírou 
potřebnosti) činí dotace příspěvek na mzdu nebo plat školence ve výši 50 % částky 
stanovené platovou tabulkou č. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, pro 12. platovou třídu, 1. platový stupeň. Ve 2. pásmu (s rizikovou mírou 
potřebnosti) jde o 75 % této částky, ve 3. pásmu 100 % této částky. Takto stanovená 
dotace v sobě již obsahuje odměnu školiteli ve výši 5 000 Kč. Příjemci dotace budou 
mít výzvou stanovenou povinnost spolufinancovat náklady na mzdu nebo plat ve výši 
100 % částky stanovené platovou tabulkou č. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. pro 12. 
platovou třídu, 1. platový stupeň. 
b) Pro vzdělávání  v oboru všeobecné praktické lékařství:  
V 1. pásmu (se standardní mírou potřebnosti) činí 80 % dotace příspěvek na mzdu 
nebo plat školence ve výši 100 % částky stanovené platovou tabulkou č. 3 nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb. pro 12. platovou třídu, 1. platový stupeň a 20 % dotace 
prostředky na úhradu povinných kurzů a stáží a odměnu školiteli ve výši 5 000 Kč.  
Ve 2. pásmu (s rizikovou mírou potřebnosti) činí 80 % dotace příspěvek na mzdu nebo 
plat školence ve výši 125 % částky stanovené platovou tabulkou č. 3 nařízení vlády č. 
341/2017 pro 12. platovou třídu, 1. platový stupeň a 20 % dotace prostředky na úhradu 
povinných kurzů a stáží a odměnu školiteli ve výši 5 000 Kč. 
Ve 3. pásmu činí 80 % dotace příspěvek na mzdu nebo plat školence ve výši 150 % 
částky stanovené platovou tabulkou č. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. pro 12. 
platovou třídu, 1. platový stupeň a 20 % dotace prostředky na úhradu povinných kurzů 
a stáží a odměnu školiteli ve výši 5 000 Kč.  
Příjemcům dotace nebude v případě oboru všeobecné praktické lékařství stanovena 
žádná míra spolufinancování. 
Způsob stanovení výše dotace pro jednotlivá pásma a obory a případnou výši 
spolufinancování stanoví výzva.  
Struktura dotace v jednotlivých pásmech a oborech a dopad dotace na mzdu rezidenta 
ukazuje tabulka č. 3. 
Prostředky, k jejichž úspoře dojde díky změně struktury dotace, budou moci být využity 
k zajištění specializačního vzdělávání pro větší počet rezidentů. 
 
Pokud jde o sociální dopady předkládaný návrh má mimo jiné vést k výraznému 
mzdovému zvýhodnění lékaře, který se vzdělává na rezidenčním místě. Návrh 
předpokládá, že nejnižší možná mzda rezidenta bude na úrovni mzdy garantované 
nařízením vlády č. 314/2017 Sb., a to pouze v oboru všeobecné praktické lékařství 
v regionech, kde nejsou vykazovány nedostatky v personálním pokrytí péče. 
V ostatních případech bude minimální mzda rezidenta navýšena až na dvounásobek 
stanovený nařízením vlády č. 314/2017 Sb. Toto opatření by mělo vést kromě zvýšení 
prestiže rezidenčních míst k posílení ekonomické situace mladých lékařů ve 
specializačním vzdělávání. Jiné sociální dopady návrh nemá, stejně tak jako dopady 
na životní prostředí. 

Naformátováno: Normální,  Bez odrážek a číslování

Naformátováno: Normální

Naformátováno: Mezera Před:  0 b., Za:  0 b., Řádkování: 
Násobky 1,06 ř., Kontrolovat osamocené řádky, dělení
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Tabulka 1 – dopady na státní rozpočet 

Propočet dopadu do státního rozpočtu - novelizovaná RM dotace podle pásem    

Obor specializačního vzdělávání  
Plánovaný 

počet 
rezidentů 

Délka 
spec. 
vzděl. 
roky 

Dotace 
na 1 

rezidenta 
za měsíc  

Dotace 
na 1 

rezidenta 
za rok 

Dotace na 
plánovaný 

počet 
rezidentů za 

rok  

Dotace na 
1 

rezidenta 
za celé 
spec. 

vzdělávání 

Dotace na 
plánovaný 

počet 
rezidentů za 
celé spec. 
vzdělávání 

Varianta č. 1 průměrné náklady 
VPL 1. skupina - všechny kraje 60 3 44 350 532 200 31 932 000 1 596 600 95 796 000 
VPL 2. skupina - ohrožené oblasti pro primární 
péči 20 3 55 438 665 250 13 305 000 1 995 750 39 915 000 

VPL 3. skupina - nejohrož. oblasti pro primární 
péči 20 3 66 525 798 300 15 966 000 2 394 900 47 898 000 

Ostatní obory 1. skupina - nejnižší potřebnost 70 4,5 17 740 212 880 14 901 600 957 960 67 057 200 
Ostatní obory 2. skupina - střední potřebnost 80 4,5 26 610 319 320 25 545 600 1 436 940 114 955 200 
Ostatní obory 3. skupina - nejohroženější 
oblasti 50 4,5 35 480 425 760 21 288 000 1 915 920 95 796 000 

Celkem RM 300       122 938 200   461 417 400 

Varianta č. 2 minimální náklady 
VPL 1. skupina - všechny kraje 80 3 44 350 532 200 42 576 000 1 596 600 127 728 000 
VPL 2. skupina - ohrožené oblasti pro primární 
péči 10 3 55 438 665 250 6 652 500 1 995 750 19 957 500 

VPL 3. skupina - nejohrož. oblasti pro primární 
péči 10 3 66 525 798 300 7 983 000 2 394 900 23 949 000 

Ostatní obory 1. skupina - nejnižší potřebnost 100 4,5 17 740 212 880 21 288 000 957 960 95 796 000 
Ostatní obory 2. skupina - střední potřebnost 70 4,5 26 610 319 320 22 352 400 1 436 940 100 585 800 
Ostatní obory 3. skupina - nejohroženější 
oblasti 30 4,5 35 480 425 760 12 772 800 1 915 920 57 477 600 

Celkem RM 300       113 624 700   425 493 900 
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Varianta č. 3 maximální náklady 
VPL 1. skupina - všechny kraje 20 3 44 350 532 200 10 644 000 1 596 600 31 932 000 
VPL 2. skupina - ohrožené oblasti pro primární 
péči 40 3 55 438 665 250 26 610 000 1 995 750 79 830 000 

VPL 3. skupina - nejohrož. oblasti pro primární 
péči 40 3 66 525 798 300 31 932 000 2 394 900 95 796 000 

Ostatní obory 1. skupina - nejnižší potřebnost 20 4,5 17 740 212 880 4 257 600 957 960 19 159 200 
Ostatní obory 2. skupina - střední potřebnost 30 4,5 26 610 319 320 9 579 600 1 436 940 43 108 200 
Ostatní obory 3. skupina - nejohroženější 
oblasti 150 4,5 35 480 425 760 63 864 000 1 915 920 287 388 000 

Celkem RM 300       146 887 200   557 213 400 
 
 
 
Tabulka 2 - Porovnání výdajů navrhované úpravy s výdaji let 2018 a 2019 

  

Plánovaný 
počet rezidentů 

Dotace na 
plánovaný počet 
rezidentů za rok  

Dotace na 
plánovaný počet 
rezidentů za celé 
spec vzdělávání 

Porovnání 
oproti roku 

2019 

Porovnání 
oproti roku 

2018 

Porovnání 
oproti 

přepočtenému 
počtu 

rezidentů roku 
2018 

Varianta č. 1  - celé spec. vzdělávání 300  300 122 938 200 461 417 400 77% 61% 84% 
Varianta č. 2  - celé spec. vzdělávání 300 300 113 624 700 425 493 900 71% 56% 78% 
Varianta č. 3 - celé spec. vzdělávání 300 300 146 887 200 557 213 400 93% 74% 102% 
Rok 2018 – skutečný počet rezidentů v celém spec. 
vzdělávání 415  415 180 900 000 757 950 000       
Rok 2019 - skutečný počet rezidentů v celém spec. 
vzdělávání 310 310 142 200 000 600 450 000       
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Tabulka 3 - Struktura dotace pro jednotlivá pásma a obory 

 Struktura dotací pro celé specializační vzdělávání - obor VPL 

Rozpis položek Kč/měsíc 1. pásmo -  standardní stav 
2. pásmo - ohrožené 
oblasti 

3.  pásmo - 
nejohroženější oblasti 

tarif (T) = 12. třída 1. stupeň (nařízení vlády 341/2017)  35 480 35 480 35 480 
výchozí základ dotace = 1T/ 1,25T/ 1,5T 35 480 44 350 53 220 
Mzda rezidenta 35 480 44 350 53 220 
80% dotace je mzda rezidenta (rezident) 35 480 44 350 53 220 
20% dotace (stáže, kurzy, odměna školiteli ve výši 5000) 8 870 11 088 13 305 
100% = administrativní celková výše dotace  44 350 55 438 66 525 

Výše dotace k proplácení 44 350 55 438 66 525 
Současná výše dotace 40 000 40 000 40 000 
Současná výše dotace - pediatrie II 45 000 45 000 45 000 
Porovnání výše dotace mezi skupinami 100% 125% 150% 

    
Struktura dotací pro celé specializační vzdělávání - ostatní obory 

Rozpis položek Kč/měsíc 1.  pásmo nejnižší potřebnost 2.  pásmo - 
ohrožené 

3.  pásmo - 
nejohroženější oblasti 

tarif (T) = 12. třída 1. stupeň (nařízení vlády 341/2017)  35 480 35 480 35 480 
výchozí základ dotace = 0,5T/ 0,75T/ 1T 17 740 26 610 35 480 
ze základu dotace dostane školenec 12 740 21 610 30 480 
ze základu dotace dostane školitel 5 000 5 000 5 000 
spoluúčast příjemce ve výši 1 T 35 480 35 480 35 480 
Mzda rezidenta 48 220 57 090 65 960 
Výše dotace k proplácení 17 740 26 610 35 480 
Současná výše dotace 35 000 35 000 35 000 
Porovnání výše dotace mezi skupinami 100% 150% 200% 

Naformátováno: Doleva, Mezera Za:  10 b., Řádkování: 
Násobky 1,15 ř.
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8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady na oblast ochrany 
soukromí a osobních údajů. V souvislosti s novou formou poskytování dotací na 
financování rezidenčních míst nedojde ke změně ve sběru a zpracování osobních 
údajů. 

9. Zhodnocení korupčních rizik 
V rámci přípravy návrhu novely zákona byla posouzena míra korupčních rizik podle 
Metodiky CIA. 
Ze závěru posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu novely 
zákona nepředstavuje oproti dosavadní právní úpravě žádné zvýšené riziko.  

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Návrh novely zákona nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I bod 1 (§ 21a)  

Ustanovení § 21a  popisuje tři základní modely podpory rezidenčních míst, a to na 
dotaci na vzdělávání ve vybraných základních kmenech, na celé specializační 
vzdělávání a na vzdělávání v části vybraných základních kmenů, které lékaři absolvují 
na pracovištích jiných oborů, než do kterých jsou zařazeni. Oproti stávající úpravě je 
doplněna možnost podpory podle písm. c) na vzdělávání v části vybraných základních 
kmenů, které lékaři absolvují na pracovištích jiných oborů, než do kterých jsou 
zařazeni. Důvodem je snaha motivovat zaměstnavatele přijímat do pracovního poměru 
lékaře zařazené do menších oborů. Tito lékaři absolvují většinu vzdělávání 
v základním kmeni na pracovištích jiných odborností a přijetí takového zaměstnance 
je často pro zaměstnavatele spíše zátěží neboť mu vznikají náklady na zajištění 
specializačního vzdělávání (většinou u jiných poskytovatelů zdravotních služeb), aniž 
by u něho lékař fakticky pracoval. Oproti podpoře podle písm. a) na vzdělávání ve 
vybraných základních kmenech zde nebude poskytována na dotace na část 
vzdělávání, které proběhne na pracovišti oboru, do kterého je lékař zařazen. Někteří 
zaměstnavatelé na tuto část vzdělávání již dotaci nepožadují, neboť lékař, který 
vykonává praxi u svého zaměstnavatele, se může zapojit do běžného chodu zařízení 
a náklady na něj vynaložené kompenzuje svému zaměstnavateli odvedenou prací.  

V případě podpory podle písm. a) na vzdělávání ve vybraných základních kmenech 
byla doplněna možnost určit ze všech základních kmenů pouze některé, kterých se 
bude dotační podpora týkat a koncentrovat tak finanční prostředky na základní kmeny, 
jejichž absolventi jsou z pohledu systému jeho personální stabilizace nejdůležitější. 

V odstavci 1 došlo k formulační úpravě, kdy skutečnost, že ministerstvo spolufinancuje 
specializační vzdělávání, byla změněna na možnost spolufinancovat specializační 
vzdělávání. Tato úprava dává ministerstvu možnost dotační program na podporu 
rezidenčních míst v některých letech vůbec nevyhlásit.  

Termín „metodika“ je s ohledem na znění zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
nahrazen termínem „výzva“. 

V odstavci 2 se výslovně uvádí, že součástí dotace je odměna školiteli a rovněž se 
umožňuje úhrada všech nákladů spojených se vzděláváním. Důvodem je možnost 
nepožadovat po poskytovatelích zdravotních služeb v oblasti primární péče 
spoluúčast, která je nad rámec jejich ekonomických možností. Jde především o obor 
všeobecné praktické lékařství, kde jde ve většině o malé ambulance. Možnost určit pro 
některé obory jinou nebo žádnou výši spoluúčasti bude stanovena ve výzvě (odst. 9). 
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V odstavci 3 je upraven způsob, jakým jsou vybírány základní kmeny, které mají být 
podpořeny, neboť oproti původní úpravě je dána ministerstvu možnost podpořit pouze 
některé, tedy ty, jejichž potřeba je aktuálně největší. 

Odstavec 4 stanoví možnost zvýšit finanční podporu specializačního vzdělávání 
v některých regionech. Cílem je zvýšit zájem lékařů absolvovat předatestační přípravu 
v regionech, které jsou personálně nejvíce postiženy. Jako regiony jsou zde uváděny 
územní jednotky na úrovni okresu nebo kraje, neboť v některých oborech postačuje 
řešit nepříznivou personální situaci na úrovni krajů, kdežto v oborech poskytujících 
primární péči (všeobecné praktické lékařství, resp. pediatrie), je nutné zajistit 
dostatečnou dostupnost na nižší úrovni.  

V odstavci 8 se stanovuje, že žadatelům, kteří podali žádost o dotaci podle odstavce 
2 písm. a) a c) po 31. říjnu, může být poskytnuta dotace nejdříve 1. ledna následujícího 
roku. Důvodem je vytvoření časového prostoru pro administraci žádosti, vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplacení dotace, a to i s ohledem na uzavření účtů 
České národní banky, ke kterému dochází zpravidla v polovině prosince.  

Jelikož žadatelé o dotaci podle odst. 2 písm. b) nemohou ovlivnit rychlost 
administrativního procesu na straně poskytovatele, je dotace, která je poskytována na 
základě žádosti podle odst. 2 písm. b), poskytnuta do 31. prosince daného roku. 
K vytvoření dostatečného časového prostoru pro vydání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a jejího proplacení, stanoví ministerstvo termín, do kterého je žadatel povinen 
zaslat podklady pro vydání rozhodnutí (§ 21 b). 

K čl. I bod 1 (§ 21aa)  

Jako povinná příloha k žádosti o dotaci je nově uváděn návrh stabilizační smlouvy. 

K čl. I bod 1 (§ 21ab)  

Ustanovení popisují proces posuzování a hodnocení žádostí o dotaci. V případě dotací 
podle § 21aa odst. 2 písm. a) a c) postačuje, aby žádost splňovala formální požadavky 
stanovené výzvou, a k věcnému hodnocení již nedochází. V případě dotací podle 
§ 21aa odst. 2 písm. b) je popsán dvoustupňový systém hodnocení, kdy žádosti 
splňující formální požadavky stanovené výzvou jsou věcně hodnoceny akreditačními 
komisemi příslušných oborů. Akreditační komise na základě hodnocení navrhnou 
pořadí jednotlivých žadatelů, kdy žadatelé s pořadovým číslem vyšším, než je celkový 
počet přidělovaných rezidenčních míst pro daný obor, tvoří skupinu náhradníků. 

Jelikož dotace na podporu rezidenčního místa podle § 21aa odst. 2 písm. b) je 
poskytována až po výběru rezidenta, zveřejňuje ministerstvo pouze seznam 
úspěšných žadatelů (odst. 5), nikoliv příjemců dotace. V této souvislosti je použita 
vazba „rezidenční místo, na které může být poskytnuta dotace“ namísto termínu 
„schválené rezidenční místo“. Jde o rezidenční místo, na jehož spolufinancování 
poskytne ministerstvo dotaci v případě, že u nich dojde k úspěšnému výběru rezidenta. 
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Ministerstvu je rovněž dána možnost provedení věcného hodnocení a stanovení 
pořadí žadatelů bez akreditační komise ve výjimečných případech, kdy příslušná 
akreditační komise není usnášení schopná nebo jinak nefunkční.  

V odstavci 6 jsou stanoveny podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tvoří 
je kopie pracovní smlouvy nebo rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a návrh 
stabilizační dohody podepsaný rezidentem. 

V odstavci 7 jsou upraveny náležitostí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Oproti původní 
úpravě se v případě dotací podle § 21aa odst. 2 písm. a) a c) neuvádí specializační 
obor, do kterého je rezident zařazen, ale pouze základní kmen. Důvodem je 
skutečnost, že smyslem těchto dotací je podpora vzdělávání v příslušném základním 
kmeni, bez ohledu na specializační obor. Rezidentovi by tedy mělo být umožněno 
měnit zařazení do specializačního oboru v rámci jednoho základního kmene, aniž by 
to ovlivňovalo rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

K čl. I bod 1 (§ 21ac)  

V odstavci 1 písm. a) je upravena maximální doba, na kterou může být přerušeno 
vzdělávání na rezidenčním místě, aniž by došlo k zastavení poskytování dotace. 
Důvodem je prodloužení možné doby přerušení výkonu zdravotnického povolání 
lékaře v zákoně č. 95/2004 Sb. (§ 6 odst. 3) z pěti na šest let. V písm. b) je doplněno 
ustanovení o zastavení dotace v případě, že vzdělávání na rezidenčním místě je 
přerušeno na delší dobu, než po kterou je možné přerušit výkon zdravotnického 
povolání. 

V odstavcích 2 až 4 jsou popsány okolnosti, za jakých může školenec změnit místo 
specializačního vzdělávání, aniž by musel opustit dotované rezidenční místo. Nově je 
tato změna rezidenčního místa možná pouze v případech, které rezident nemůže 
svým rozhodnutím ovlivnit. Oproti původní úpravě ustanovení odstavce 3 umožňují 
„převod“ rezidenčního místo pouze k těm poskytovatelům zdravotních služeb, kteří 
v daném roce žádali o rezidenční místo v daném oboru a byli akreditační komisí 
zařazení mezi možné náhradníky. Důvodem tohoto ustanovení je naplnění požadavků 
zákona o rozpočtových pravidlech a zamezení obcházení dotačního řízení. 

K čl. I bod 1 (§ 21ad)  

V odstavci 1 písm. a) je odstraněna ustanovení, podle kterého může být účastník 
specializačního vzdělávání rezidentem pouze v jednom základním kmeni nebo 
specializačním oboru, neboť nejde o předpoklad osoby stát se rezidentem, ale jeho 
omezení. Toto ustanovení bylo vloženo jako samostatný odstavec 2. V odstavci 1 
písm. b) se pod první odrážkou uvádí dvě možnosti, kdy účastník specializačního 
vzdělávání nemůže být rezidentem, a to jestliže získal certifikát o absolvování 
základního kmene nebo složil zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni. 
Tato dvojí možnost vychází ze dvou způsobů ukončení vzdělávání v základním kmeni 
daných zákonem č. 95/2004 Sb. Podle znění zákona platného do 30. 6. 2017 byl 
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účastníkům specializačního vzdělávání vydáván certifikát o absolvování základního 
kmene po splnění požadavků stanovených vzdělávacích programem. Novelizovaný 
zákon č. 95/2004 Sb. však již ve znění účinném od 1. 7. 2017 stanoví podmínku složit 
po ukončení vzdělávání v základním kmeni zkoušku. Specializačního vzdělávání se 
tedy účastní jak lékaři, kteří po ukončení základního kmene obdrželi certifikát 
o absolvování základního kmene, tak lékaři, kteří po ukončení vzdělávání v základním 
kmeni složili příslušnou zkoušku. 

Nově jsou rovněž doplněna ustanovení, kdy se lékař nemůže stát rezidentem, a to 
situace, kdy se již v minulosti na rezidenčním místě po určitou dobu vzdělával 
a vzdělání nedokončil. 

Doplněno je ustanovení odstavce 3, podle kterého se účastník specializačního 
vzdělávání stává rezidentem okamžikem uzavření stabilizační smlouvy 
s poskytovatelem dotace. Důvodem je skutečnost, že ačkoliv rezident není příjemcem 
dotace, je de facto jejím konečným uživatelem, tedy osobou, které z dotace plynou 
určité příjmy nebo výhody. Požadavek na uzavření stabilizační dohody 
s poskytovatelem dotace směřuje k zajištění efektivity, případně návratnosti 
vynaložených dotačních prostředků. Stávající úprava nestanovila rezidentovi žádné 
povinnosti a zajištění efektivity vynaložených veřejných prostředků tedy bylo velmi 
obtížné až nemožné.  

K čl. I bod 1 (§ 21b) 

Nově stanoví, že podklady pro vydání rozhodnutí zašle žadatel o dotaci ministerstvu 
do termínu stanoveného ministerstvem nejpozději do 30. září. Dřívější znění stanovilo 
pouze povinnost provést výběr rezidenta nejpozději do 31. prosince, což nedávalo 
žádný časový prostor pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyplacení 
prostředků pro dotace podle § 21a odst. 2 písm. b). Termín stanovený ministerstvem 
do 30. září vychází z termínu daného pro daný rok Českou národní bankou jako termín, 
ke kterému se uzavírají transakce na jejích účtech. Po tomto termínu není možné 
příjemcům dotace vyplácet žádné prostředky.  

K čl. I bod 2 (§ 21c) 

Stanovuje náležitosti stabilizační smlouvy uzavírané mezi rezidentem 
a poskytovatelem dotace. Jednou z povinných náležitostí smlouvy jsou smluvní 
sankce za porušení povinností rezidenta. Vzor smlouvy bude ministerstvo zveřejňovat. 

K čl. I bod 2 (§ 21ca) 

Stanovuje povinnosti rezidenta a způsob výpočtu smluvní sankce za porušení těchto 
povinností.  

V případě povinnosti složit zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni (odst. 
1 písm. b)) nebo atestační zkoušku (odst. 1 písm. c)) se doba, do kdy musí být zkouška 
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složena, odvíjí od možnosti přerušit výkon zdravotnického povolání v posledních 7 
letech až na šest let.  

V případě povinnosti vykonávat zdravotnické povolání na území České republiky, je 
smluvní sankce stanovena jak poměrná část průměrného příspěvku na mzdu nebo plat 
rezidenta, která byla poskytnuta z dotace. 

V případě povinnosti vykonávat zdravotnické povolání v regionu, kde probíhalo 
specializační vzdělávání je smluvní sankce stanovena jako poměrná část rozdílu 
průměrného příspěvku na mzdu nebo plat rezidenta, která byla poskytnuta z dotace 
a příspěvku na mzdu nebo plat rezidenta, který by byl poskytnut, pokud by se rezident 
specializačně vzdělával v regionu, kde aktuálně vykonává zdravotnické povolání. 

K čl. I bod 3 a 4 (§ 21d) 

Byla ošetřena situace, kdy rezident a akreditované zařízení neuzavírají pracovní 
smlouvu, ale rezident vykonává zdravotnické povolání na základě rozhodnutí o přijetí 
do služebního poměru. 

K čl. II 

Účinnost je stanovena pevně k 1. 1. 2021. Důvodem je potřeba včas připravit znění 
metodik a výzev dotačních programů, které je nutné zveřejnit pro následující rok do 
31. prosince, podle nových pravidel. Půjde zejména o navázání spolupráce se 
zdravotními pojišťovnami a kraji a vytvoření jednotlivých pásem podpory. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBM8LBU7E)




