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VI. 
 

Platné znění části zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta (o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 

 
 

§ 21a  
 

Financování specializačního vzdělávání  
 
 (1) Ministerstvo spolufinancuje specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků 
formou dotací na rezidenční místa. Dotace na rezidenční místo je poskytována ze státního 
rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstva. Na poskytnutí dotace není právní 
nárok. Ministerstvo uveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup do 31. prosince Metodiku dotačního řízení pro následující kalendářní rok.  
  
 (2) Náklady na zabezpečení dotačního řízení může ministerstvo hradit z prostředků 
určených na dotace nejvýše v částce, která nepřesáhne 2,5 % celkové výše prostředků 
ministerstva určených na dotace na financování specializačního vzdělávání v daném 
kalendářním roce.  
  
 (3) Výši dotace na rezidenční místo pro následující kalendářní rok ministerstvo stanoví 
a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 31. prosince.  
  
 (4) Dotace na rezidenční místo se poskytuje na částečnou úhradu nákladů spojených se 
specializačním vzděláváním rezidenta, včetně prostředků na mzdy nebo platy, a to  
  
a) na specializační vzdělávání v základním kmeni u oborů specializačního vzdělávání lékařů, 
není-li dotace na rezidenční místo poskytována podle písmene b), a to nejdéle po dobu 30 
měsíců, nebo  
  
b) na celé specializační vzdělávání u vybraných oborů specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů; tyto vybrané obory a počet těchto rezidenčních míst ve vybraných 
oborech stanoví pro následující kalendářní rok ministerstvo do 31. prosince po projednání s 
Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou, Českou lékárnickou komorou 
a odbornými společnostmi s ohledem na nedostatek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů s 
příslušnou specializovanou způsobilostí na pracovním trhu.  
  
 (5) Doba trvání specializačního vzdělávání podle odstavce 4 písm. b) odpovídá délce 
specializačního vzdělávání stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.  
  
 (6) Dotace na rezidenční místo se akreditovanému zařízení poskytuje za celé kalendářní 
měsíce, kdy jsou splněny podmínky pro její poskytnutí. Dotaci na rezidenční místo nelze 
poskytnout zpětně za kalendářní měsíce, které předcházely podání žádosti.  
  
 (7) O dotaci na rezidenční místo podle odstavce 4 písm. a) může akreditované zařízení 
požádat, pokud účastník specializačního vzdělávání zahájí specializační vzdělávání v tomto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBM8LBWJV)

aspi://module='ASPI'&link='95/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


- 2 - 

 

akreditovaném zařízení a současně má akreditované zařízení s účastníkem specializačního 
vzdělávání uzavřenu pracovní smlouvu v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní 
pracovní doby2b) a minimálně na dobu délky základního kmene.  
  
 (8) Na žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle odstavce 4 písm. a) podané 
po 31. říjnu bude poskytnuta dotace na rezidenční místo nejdříve od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku.  
  

§ 21aa  
 
 (1) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo podává akreditované zařízení 
ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, na předepsaném formuláři, který ministerstvo 
uveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
 (2) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo  
  
a) podle § 21a odst. 4 písm. a) obsahuje  
1. název, adresu a identifikační číslo akreditovaného zařízení,  
2. jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození, kontaktní adresu a státní 
občanství účastníka specializačního vzdělávání,  
3. obor specializačního vzdělávání, ve kterém je účastník specializačního vzdělávání zařazen,  
4. datum zařazení účastníka do oboru specializačního vzdělávání,  
5. kopii pracovní smlouvy uzavřené s účastníkem specializačního vzdělávání,  
6. datum zahájení, popřípadě i datum očekávaného ukončení, specializačního vzdělávání 
účastníka specializačního vzdělávání v akreditovaném zařízení,  
7. počet účastníků specializačního vzdělávání, kteří se v akreditovaném zařízení v jednotlivých 
oborech vzdělávají, a  
8. maximální počet školicích míst, pro které má zařízení udělenou akreditaci, nebo  
  
b) podle § 21a odst. 4 písm. b) obsahuje  
1. název, adresu a identifikační číslo akreditovaného zařízení,  
2. obor specializačního vzdělávání,  
3. počet účastníků specializačního vzdělávání, kteří se v akreditovaném zařízení v jednotlivých 
oborech vzdělávají, a  
4. maximální počet školicích míst, pro které má zařízení udělenou akreditaci.  
  
 (3) Maximální počet rezidenčních míst v žádosti o dotaci na rezidenční místa nesmí 
překročit počet školicích míst schválených v rozhodnutí o akreditaci pro příslušný obor 
specializačního vzdělávání.  
  

§ 21ab  
 
 (1) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 
písm. a) do 60 dnů ode dne obdržení žádosti. Je-li pracovní smlouva mezi akreditovaným 
zařízením, které žádá o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. a), a 
účastníkem specializačního vzdělávání uzavřena v rozsahu kratším, než je stanovená týdenní 
pracovní doba, ministerstvo poskytne dotaci na rezidenční místo v poměrně snížené výši na 
dobu poměrně delší.  
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 (2) O žádostech o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b) 
podaných akreditovanými zařízeními do 15. března rozhodne ministerstvo nejpozději do 30. 
června; rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b) 
ministerstvo zveřejní.  
  
 (3) V řízení o žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. 
b) ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, posoudí splnění formálních náležitostí žádosti 
podle § 21aa odst. 2 písm. b), a pokud žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 
21a odst. 4 písm. b) splňuje formální náležitosti podle § 21aa odst. 2 písm. b), předloží ji k 
odbornému posouzení akreditační komisi pro příslušný obor specializačního vzdělávání.  
  
 (4) Akreditační komise posoudí žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 
21a odst. 4 písm. b) zejména z hlediska kvality zajištění průběhu celého vzdělávacího 
programu, personálního, věcného a technického zajištění každého rezidenčního místa a 
rovnoměrné regionální dostupnosti rezidenčních míst na území České republiky.  
  
 (5) Akreditační komise předloží návrh hodnocení žádosti o poskytnutí dotace na 
rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b) včetně návrhu pořadí žádostí ministerstvu, a to 
nejpozději do 30 dnů od obdržení žádostí. O přidělení dotace na rezidenční místo podle § 21a 
odst. 4 písm. b) rozhoduje ministerstvo. Neobdrží- li ministerstvo ve stanovené lhůtě návrh 
akreditační komise, rozhodne bez tohoto návrhu.  
  
 (6) Kromě údajů stanovených v rozpočtových pravidlech obsahuje rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na rezidenční místo  
  
a) podle § 21a odst. 4 písm. a)  
1. název, adresu a identifikační číslo akreditovaného zařízení,  
2. bankovní spojení akreditovaného zařízení,  
3. jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození rezidenta, na jehož specializační 
vzdělávání je akreditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezidenční místo,  
4. název specializačního oboru, ve kterém je rezident, na jehož specializační vzdělávání je 
akreditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezidenční místo, zařazen,  
5. účel, pro který je dotace poskytována,  
6. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,  
7. výši dotace a  
8. podmínky čerpání dotace na rezidenční místo, nebo  
  
b) podle § 21a odst. 4 písm. b)  
1. název, adresu a identifikační číslo akreditovaného zařízení,  
2. bankovní spojení akreditovaného zařízení,  
3. účel, pro který je dotace poskytována,  
4. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,  
5. počet rezidenčních míst s uvedením oboru specializačního vzdělávání, na která se dotace 
poskytuje,  
6. výši dotace a  
7. podmínky čerpání dotace na rezidenční místo.  
  
 (7) Pokud ministerstvo dotaci neposkytne, vydá odůvodněné rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo.  
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§ 21ac  

 
 (1) Ministerstvo  
  
a) přeruší poskytování dotace na rezidenční místo po dobu přerušení specializačního 
vzdělávání rezidenta; celková doba přerušení nesmí přesáhnout 5 let, nebo  
  
b) zastaví poskytování dotace na rezidenční místo, pokud  
1. je ukončeno specializační vzdělávání rezidenta v oboru, pro který je dotace na rezidenční 
místo poskytována,  
2. je skončen pracovní poměr rezidenta v akreditovaném zařízení, kterému je poskytována 
dotace na rezidenční místo, nebo  
3. akreditované zařízení poruší povinnosti podle § 21d.  
  
 (2) Pokud rezident v průběhu kalendářního roku uzavře pracovní poměr za účelem 
specializačního vzdělávání, na které se poskytuje dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 
písm. a), s jiným akreditovaným zařízením, může toto jiné akreditované zařízení požádat o 
poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. a). Ustanovení § 21a až 21ab se 
použijí obdobně.  
  
 (3) Pokud rezident, na kterého akreditované zařízení čerpá dotaci na rezidenční místo 
podle § 21a odst. 4 písm. b), ukončí pracovní poměr k tomuto akreditovanému zařízení, 
ministerstvo ve spolupráci s akreditační komisí pro příslušný obor specializačního vzdělávání 
rozhodne o přidělení nového rezidenčního místa podle § 21a odst. 4 písm. b) pro tohoto 
rezidenta v jiném akreditovaném zařízení, a to ve lhůtě 90 dnů ode dne podání žádosti o 
přidělení dotace tímto jiným akreditovaným zařízením. Ustanovení § 21a až 21ab se použijí 
obdobně.  
  
 (4) Pokud akreditované zařízení s rezidenčním místem zanikne, nebo pokud dojde k 
zániku, odnětí nebo uplynutí platnosti akreditace takového zařízení, ministerstvo ve spolupráci 
s akreditační komisí pro příslušný obor specializačního vzdělávání rozhodne o přidělení 
nového rezidenčního místa pro tohoto rezidenta v jiném akreditovaném zařízení. Ustanovení § 
21a až 21ab se použijí obdobně.  
  

§ 21ad  
 

Rezident 
 
  

 Účastník specializačního vzdělávání  
  
a) může být rezidentem  
1. je-li zařazen do oboru specializačního vzdělávání,  
2. je-li státním občanem České republiky nebo jiného členského státu anebo státním 
příslušníkem jiného než členského státu, který je rodinným příslušníkem občana členského 
státu24) nebo mu bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské 
unii25), a  
3. v průběhu specializačního vzdělávání pouze v jednom zvoleném základním kmeni nebo 
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oboru specializačního vzdělávání, na které je poskytnuta dotace na rezidenční místo podle § 
21a odst. 4 písm. a) nebo b),  
  
b) nemůže být rezidentem  
1. na rezidenčním místě, na které je poskytnuta dotace podle § 21a odst. 4 písm. a), jestliže 
získal certifikát o absolvování základního kmene oboru specializačního vzdělávání, nebo  
2. na rezidenčním místě, na které je poskytnuta dotace podle § 21a odst. 4 písm. b), jestliže 
získal specializovanou způsobilost.  
  

§ 21b  
 

Výběr rezidenta  
 
 (1) Akreditované zařízení s rezidenčním místem, na které je poskytnuta dotace podle § 
21a odst. 4 písm. b) vyhlásí nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí 
dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Vyhlášení výběrového řízení oznámí 
toto zařízení ministerstvu. Ministerstvo uveřejní oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu minimálně 10 pracovních dnů. Výběr 
účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditované 
zařízení s rezidenčním místem, na které je poskytnuta dotace podle § 21a odst. 4 písm. b) 
nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.  
  
 (2) Neprojeví-li žádný účastník specializačního vzdělávání zájem o schválené 
rezidenční místo nebo není-li vybrán ve výběrovém řízení podle předchozího odstavce, oznámí 
akreditované pracoviště s rezidenčním místem tuto skutečnost ministerstvu a výběrové řízení 
zopakuje. Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede 
akreditované zařízení s rezidenčním místem nejpozději do konce příslušného kalendářního 
roku.  
  
 (3) Akreditované zařízení s rezidenčním místem, na které je poskytnuta dotace podle § 
21a odst. 4 písm. b) se při konání výběrového řízení řídí pravidly, která stanoví ministerstvo 
vyhláškou.  

 
Financování specializačního vzdělávání 

 
§ 21a 

 
 (1) Ministerstvo může spolufinancovat specializační vzdělávání zdravotnických 
pracovníků formou dotací na rezidenční místa. Dotace na rezidenční místo je 
poskytována ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstva. 
Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách do 31. prosince výzvu k podání 
žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo (dále jen „výzva“) pro následující 
kalendářní rok. 

  (2) Dotace na rezidenční místo se poskytuje na částečnou nebo úplnou úhradu 
nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta, včetně prostředků na mzdy 
nebo platy a odměny školitelům, a to  

a) na specializační vzdělávání ve vybraných základních kmenech oborů specializačního 
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vzdělávání lékařů, není-li dotace na rezidenční místo poskytována podle písmene b) 
nebo c), po dobu vzdělávání v základním kmeni, která nepřesáhne délku vzdělávání 
v základním kmeni stanovenou v § 5a odst. 2, popřípadě délku vzdělávání, která 
probíhá jako rozvolněná příprava stanovená podle § 5 odst. 4, 

b) na celé specializační vzdělávání u vybraných oborů specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů, není-li dotace na rezidenční místo poskytována podle 
písmene a) nebo c), po dobu specializačního vzdělávání, která nepřesáhne délku 
vzdělávání v příslušném oboru specializačního vzdělávání stanovenou v příloze č. 1 
k tomuto zákonu, nebo 

c) na vzdělávání ve vybraných částech základních kmenů lékařů pro vybrané obory 
specializačního vzdělávání lékařů, které probíhá na akreditovaném pracovišti jiného 
oboru specializačního vzdělávání nebo nástavbového oboru, než do kterého je účastník 
specializačního vzdělávání zařazen, ale v němž v průběhu svého specializačního 
vzdělávání vykonává povinnou odbornou praxi, není-li dotace na rezidenční místo 
poskytována podle písmene a) nebo b), po dobu, která nepřesáhne délku povinné 
odborné praxe stanovenou právním předpisem, který upravuje vzdělávání 
v základních kmenech lékařů28), nebo vzdělávacím programem jednotlivých oborů 
specializačního vzdělávání pro praxi na akreditovaném pracovišti jiného 
specializačního nebo nástavbového oboru, než do kterého je účastník zařazen. 

   (3) Ministerstvo stanoví po projednání s odbornými společnostmi základní kmeny 
specializačních oborů lékařů, obory specializačního vzdělávání a části základních 
kmenů lékařů pro vybrané specializační obory lékařů podle odstavce 2, pro které bude 
možné v následujícím kalendářním roce podat žádost o poskytnutí dotace.  

(4) Ministerstvo stanoví 

a) základní výši dotace na rezidenční místo pro následující kalendářní rok, a 

b) po projednání se zdravotními pojišťovnami29) vybrané územní jednotky na úrovni 
okresu nebo kraje, pro které bude základní výše dotace navýšena, a maximální míru 
jejího navýšení.  

  (5) Dotace na rezidenční místo se akreditovanému zařízení poskytuje za celé 
kalendářní měsíce, kdy jsou splněny podmínky pro její poskytnutí. Dotaci na rezidenční 
místo nelze poskytnout zpětně za kalendářní měsíce, které předcházely podání žádosti.  

  (6) O dotaci na rezidenční místo podle odstavce 2 písm. a) nebo c) může 
akreditované zařízení požádat, pokud účastník specializačního vzdělávání zahájí 
specializační vzdělávání v tomto akreditovaném zařízení a současně má akreditované 
zařízení s účastníkem specializačního vzdělávání uzavřenu pracovní smlouvu, případně 
vydalo rozhodnutí o přijetí do služebního poměru v rozsahu minimálně poloviny 
stanovené týdenní pracovní doby2b) a minimálně na dobu délky vzdělávání v základním 
kmeni.  

  (7) Ministerstvo stanoví termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace  
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a) pro vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) a c) tak, aby žádosti byly podávány nejpozději 
do 31. prosince, 

b) pro vzdělávání podle odstavce 2 písm. b) tak, aby žádosti byly podávány nejpozději do 
15. března.  

(8) Na žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle odstavce 2 písm. a) a 
c) podané po 31. říjnu může být poskytnuta dotace na rezidenční místo nejdříve od 1. 
ledna následujícího kalendářního roku. 

(9) Výzva, kromě údajů stanovených v rozpočtových pravidlech, dále obsahuje 

a) vybrané základní kmeny podle odstavce 2 písm. a), pro které je možné podat žádost  
o poskytnutí dotace, počet rezidenčních míst, základní výši dotace na jeden měsíc 
vzdělávání, částku, která v rámci dotace tvoří měsíční příspěvek na mzdu nebo plat 
rezidenta, a výši odměny školitele v každém z uvedených základních kmenů,  

b) vybrané obory specializačního vzdělávání podle odstavce 2 písm. b), pro které je 
možné podat žádost o poskytnutí dotace, počet rezidenčních míst, základní výši dotace 
na jeden rok a na celé specializační vzdělávání, částku, která v rámci dotace tvoří 
měsíční příspěvek na mzdu nebo plat rezidenta, a výši odměny školitele v každém 
z uvedených oborů specializačního vzdělávání,  

c) části základních kmenů pro vybrané obory specializačního vzdělávání lékařů podle 
odstavce 2 písm. c), pro které je možné podat žádost o poskytnutí dotace, počet 
rezidenčních míst v příslušné části základního kmene, základní výši dotace na jeden 
měsíc vzdělávání, částku, která v rámci dotace tvoří měsíční příspěvek na mzdu nebo 
plat rezidenta, a výši odměny školitele v každém z uvedených základních kmenů, 

d) územní jednotky na úrovni okresu nebo kraje, ve kterých může být základní výše 
dotace pro uvedené základní kmeny, obory specializačního vzdělávání nebo části 
základních kmenů podle odstavce 2 navýšena, 

e) maximální míru navýšení základní výše dotace ve vybraných územních jednotkách pro 
uvedené základní kmeny, obory specializačního vzdělávání nebo části základních 
kmenů podle odstavce 2, 

f) míru spolufinancování ze strany příjemce pro jednotlivé základní kmeny a obory 
specializačního vzdělávání, 

g) kritéria věcného hodnocení žádosti o dotaci pro vzdělávání v oboru specializačního 
vzdělávání podle odstavce 2 písm. b),  

h) formulář žádosti o dotaci a 

i) vzor stabilizační smlouvy podle § 21c.  

 

§ 21aa  

 (1) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo podává akreditované zařízení 
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ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, na předepsaném formuláři.  

  (2) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo kromě údajů stanovených 
v rozpočtových pravidlech obsahuje pro vzdělávání podle 

 a) § 21a odst. 2 písm. a)  

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození, kontaktní adresu a 
státní občanství účastníka specializačního vzdělávání,  

2. obor specializačního vzdělávání, ve kterém je účastník specializačního vzdělávání 
zařazen, a základní kmen, ve kterém se bude vzdělávat,  

3. datum zařazení účastníka do oboru specializačního vzdělávání,  

4. kopii pracovní smlouvy uzavřené s účastníkem specializačního vzdělávání, případně 
rozhodnutí o přijetí do služebního poměru,  

5. datum zahájení a datum očekávaného ukončení vzdělávání v základním kmeni v 
akreditovaném zařízení,  

6. počet účastníků specializačního vzdělávání, kteří se v akreditovaném zařízení v 
jednotlivých oborech specializačního vzdělávání vzdělávají,  

7.  počet školicích míst, pro které má zařízení udělenou akreditaci, a 

8. návrh stabilizační smlouvy podle § 21c podepsaný účastníkem specializačního    
vzdělávání, 

b) § 21a odst. 2 písm. b)  

1. obor specializačního vzdělávání,  

2. počet účastníků specializačního vzdělávání, kteří se v akreditovaném zařízení v 
jednotlivých oborech specializačního vzdělávání vzdělávají, a  

3. počet školicích míst, pro které má zařízení udělenou akreditaci pro vzdělávání 
v příslušných oborech specializačního vzdělávání, 

c) § 21a odst. 2 písm. c) 

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození, kontaktní adresu a 
státní občanství účastníka specializačního vzdělávání,  

2. obor specializačního vzdělávání, ve kterém je účastník specializačního vzdělávání 
zařazen, a základní kmen, ve kterém se bude vzdělávat,  

3. datum zařazení účastníka do oboru specializačního vzdělávání,  

4. kopii pracovní smlouvy uzavřené s účastníkem specializačního vzdělávání, případně 
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rozhodnutí o přijetí do služebního poměru  

5. datum zahájení a datum očekávaného ukončení vzdělávání účastníka v základním 
kmeni v akreditovaném zařízení,  

6. počet účastníků specializačního vzdělávání, kteří se v akreditovaném zařízení v 
jednotlivých oborech specializačního vzdělávání vzdělávají,   

7. počet školicích míst, pro které má zařízení udělenou akreditaci pro vzdělávání 
v příslušných základních kmenech a v příslušných oborech specializačního 
vzdělávání, a 

8. návrh stabilizační smlouvy podle § 21c podepsaný účastníkem specializačního 
vzdělávání. 

  

§ 21ab  

(1) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, posoudí splnění formálních 
náležitostí jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace stanovených v § 21aa odst. 2 a 
uvedených ve výzvě. Pověřená organizace postoupí ministerstvu posouzené žádosti, 
které splňují formální náležitosti, k postupu podle odstavce 2 nebo 3. 

(2) Ministerstvo vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle 
§ 21a odst. 2 písm. a) nebo c) do 60 dnů ode dne obdržení žádosti, pokud žádost splňuje 
formální náležitosti podle § 21aa odst. 2 písm. a) nebo c) a uvedené ve výzvě. Je-li 
pracovní smlouva mezi akreditovaným zařízením, které žádá o poskytnutí dotace na 
rezidenční místo podle § 21a odst. 2 písm. a) nebo c), a účastníkem specializačního 
vzdělávání uzavřena v rozsahu kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba, nebo 
stanoví-li rozhodnutí o přijetí do služebního poměru služební dobu kratší, než je 
stanovená týdenní pracovní doba, ministerstvo poskytne dotaci na rezidenční místo v 
poměrně snížené výši na dobu poměrně delší.  

  (3) Ministerstvo předloží žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo pro 
vzdělávání podle § 21a odst. 2 písm. b), která splňuje formální náležitosti podle § 21aa 
odst. 2 písm. b) a náležitosti uvedené ve výzvě, akreditační komisi pro příslušný obor 
specializačního vzdělávání k provedení věcného hodnocení  a stanovení návrhu pořadí 
žádostí včetně případných náhradníků.  

  (4) Akreditační komise provede věcné hodnocení žádosti o poskytnutí dotace na 
rezidenční místo pro vzdělávání podle § 21a odst. 2 písm. b) podle kritérií uvedených ve 
výzvě a navrhne pořadí žádostí, včetně případných náhradníků. 

  (5) Akreditační komise předloží věcné hodnocení žádosti o poskytnutí dotace na 
rezidenční místo pro vzdělávání podle § 21a odst. 2 písm. b) a návrh pořadí žádostí 
ministerstvu, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádostí. Neobdrží-li ministerstvo ve 
stanovené lhůtě návrh akreditační komise, rozhodne bez tohoto návrhu, a to na základě 
kritérií uvedených ve výzvě. Ministerstvo stanoví pořadí žádostí o poskytnutí dotace a 
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nejpozději do 30. června zveřejní seznam úspěšných žadatelů a jejich případných 
náhradníků, včetně počtu rezidenčních míst, na které může být poskytnuta dotace, na 
svých internetových stránkách.  

(6) Úspěšní žadatelé o poskytnutí dotace pro vzdělávání podle § 21a odst. 2 
písm. b) vyhlásí výběrové řízení a vyberou podle § 21b účastníka specializačního 
vzdělávání na rezidenční místo, na které může být poskytnuta dotace a poté zašlou 
ministerstvu podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to kopii uzavřené 
pracovní smlouvy nebo kopii rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a návrh 
stabilizační smlouvy podle § 21c podepsaný vybraným účastníkem specializačního 
vzdělávání, případně další podklady vyžádané ministerstvem.  Ministerstvo současně 
s podpisem stabilizační smlouvy podle § 21c vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
rezidenční místo, na které může být poskytnuta dotace, nejpozději do 31. prosince 
příslušného roku.  

  (7) Kromě údajů stanovených v rozpočtových pravidlech obsahuje rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na rezidenční místo  

 a) podle § 21a odst. 2 písm. a)  

1. bankovní spojení akreditovaného zařízení,  

2. jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození rezidenta, na jehož 
specializační vzdělávání je akreditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezidenční 
místo,  

3. název základního kmene, ve kterém se rezident, na jehož specializační vzdělávání je 
akreditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezidenční místo, vzdělává,  

4. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,  

5. podmínky čerpání dotace na rezidenční místo,  

b) podle § 21a odst. 2 písm. b)  

1. bankovní spojení akreditovaného zařízení,  

2. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,  

3. počet rezidenčních míst s uvedením oboru specializačního vzdělávání, na která se 
dotace poskytuje,  

4. jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození rezidenta, na jehož specializační 
vzdělávání je akreditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezidenční místo, 

5.  podmínky čerpání dotace na rezidenční místo, 

c) podle § 21a odst. 1 písm. c)  

1. bankovní spojení akreditovaného zařízení,  

2. jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození rezidenta, na jehož 
specializační vzdělávání je akreditovanému zařízení poskytnuta dotace na 
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rezidenční místo,  

3. název základního kmene, ve kterém se rezident, na jehož specializační vzdělávání je 
akreditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezidenční místo, vzdělává, a název 
oboru specializačního vzdělávání nebo nástavbového oboru, na jehož pracovišti 
rezident vykoná povinnou odbornou praxi, která je předmětem dotace,  

4. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,  

5. podmínky čerpání dotace na rezidenční místo. 

(8) Ministerstvo zveřejní seznam všech příjemců dotace na rezidenční místo do 
31. prosince na svých internetových stránkách.  

  

§ 21ac  

 (1) Ministerstvo rozhodne o 

 a) přerušení poskytování dotace na rezidenční místo po dobu přerušení specializačního 
vzdělávání rezidenta; celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 let, nebo  

 b) zastavení poskytování dotace na rezidenční místo v případech stanovených zákonem 
o rozpočtových pravidlech a dále, pokud  

1. je ukončeno specializační vzdělávání rezidenta v oboru, pro který je dotace na 
rezidenční místo poskytována,  

2. je skončen pracovní nebo služební poměr rezidenta v akreditovaném zařízení, 
kterému je poskytována dotace na rezidenční místo,  

3. akreditované zařízení poruší povinnosti podle § 21d, nebo 

4. celková doba přerušení specializačního vzdělávání rezidenta přesáhla 6 let. 

  (2) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotace akreditovanému zařízení, které 
podalo žádost o dotaci na rezidenční místo podle § 21a odst. 2 písm. b) a bylo zveřejněno 
v seznamu náhradníků v případě, že v průběhu kalendářního roku uzavře pracovní 
poměr nebo přijme do služebního poměru rezidenta, který se vzdělával u jiného 
akreditovaného zařízení, které na jeho specializační vzdělávání čerpalo dotaci na 
rezidenční místo, a  

a) toto akreditované zařízení zaniklo, aniž by došlo k přechodu práv a povinností 
z rozhodnutí o poskytnutí dotace na jiný subjekt30), 

b) tomuto akreditovanému zařízení byla v průběhu roku odejmuta akreditace nebo   

c) tomuto akreditovanému zařízení uplynula v průběhu roku doba, na kterou bylo 
akreditováno. 
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(3) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotace podle odstavce 2 za předpokladu, že 
rezident se v předchozím akreditovaném zařízení vzdělával ve stejném oboru, ve kterém 
nové akreditované zařízení žádalo v příslušném roce o dotaci na rezidenční místo, ve 
vzdělávání v tomto oboru bude pokračovat i u nového akreditovaného zařízení a nové 
akreditované zařízení požádá o poskytnutí dotace na rezidenční místo pro tohoto 
rezidenta a k žádosti připojí kopii uzavřené pracovní smlouvy nebo kopii rozhodnutí o 
přijetí do služebního poměru a návrhu stabilizační smlouvy podle § 21c podepsaného 
rezidentem. 

(4) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotace podle odstavce 2 do 30 dní od 
okamžiku, kdy obdrží od akreditovaného zařízení žádost podle odstavce 3. Ministerstvo 
současně s podpisem stabilizační smlouvy podle § 21c vydá rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

 

§ 21ad  

Rezident 

(1)  Účastník specializačního vzdělávání se může stát rezidentem, pokud 
  

a)  je zařazen do oboru specializačního vzdělávání a  

b) je státním občanem České republiky nebo jiného členského státu anebo státním 
příslušníkem jiného než členského státu, který je rodinným příslušníkem občana 
členského státu24) nebo mu bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta v Evropské unii25).   

(2)  Účastník specializačního vzdělávání se nemůže stát rezidentem na rezidenčním 
místě, na které je poskytnuta dotace 

a) podle § 21a odst. 2 písm. a) nebo c), jestliže získal certifikát o absolvování 
základního kmene nebo složil zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni,  

b) podle § 21a odst. 2 písm. b), jestliže získal specializovanou způsobilost. 

(3) Účastník specializačního vzdělávání se nemůže stát rezidentem, jestliže byl 
v předchozích 5 letech rezidentem na rezidenčním místě, na které byla poskytována 
dotace 

a) podle § 21a odst. 1 písm. a) nebo c), po dobu minimálně 15 měsíců, a vzdělávání 
v příslušném základním kmeni nedokončil, nebo 

b) podle § 21a odst. 1 písm. b), po dobu minimálně 3 let, a vzdělávání v příslušném 
oboru specializačního vzdělávání nedokončil. 
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(4) Účastník specializačního vzdělávání může být v průběhu specializačního 
vzdělávání rezidentem pouze v jednom základním kmeni nebo jednom oboru 
specializačního vzdělávání. 

 
(5) Účastník specializačního vzdělávání se stane rezidentem okamžikem 

uzavření stabilizační smlouvy podle § 21c.  
 

 

§ 21b  

Výběr rezidenta  

 (1) Akreditované zařízení s rezidenčním místem, na které může být poskytnuta 
dotace podle § 21ab odst. 3 až 5 pro poskytnutí dotace na vzdělávání podle § 21a odst. 2 
písm. b), vyhlásí nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace 
výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Vyhlášení výběrového řízení oznámí toto 
zařízení ministerstvu. Ministerstvo uveřejní oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 
svých internetových stránkách po dobu minimálně 10 pracovních dnů. Výběr účastníka 
specializačního vzdělávání na rezidenční místo provede akreditované zařízení s 
rezidenčním místem nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.  

  (2) Neprojeví-li žádný účastník specializačního vzdělávání zájem o rezidenční 
místo, na které může být poskytnuta dotace, nebo není-li vybrán ve výběrovém řízení 
podle  odstavce 1, oznámí akreditované pracoviště s rezidenčním místem tuto skutečnost 
ministerstvu a výběrové řízení zopakuje. Výběr účastníka specializačního vzdělávání na 
rezidenční místo, na které může být poskytnuta dotace, provede akreditované zařízení s 
rezidenčním místem tak, aby mohlo zaslat ministerstvu kopii uzavřené pracovní smlouvy 
nebo kopii rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a návrh stabilizační smlouvy podle 
§ 21c podepsaný vybraným účastníkem specializačního vzdělávání nejpozději do termínu 
stanoveného ministerstvem jako termín pro zaslání podkladů pro vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace.  

  (3) Termín pro zaslání podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách nejpozději do 30. září 
příslušného kalendářního roku. 

  (4) Akreditované zařízení s rezidenčním místem, na které je poskytnuta dotace 
podle § 21a odst. 2 písm. b) se při konání výběrového řízení řídí pravidly, která stanoví 
ministerstvo vyhláškou.  

  

§ 21c  

Stabilizační smlouva 
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(1) Stabilizační smlouva uzavíraná ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na rezidenční místo podle § 21a odst. 2 mezi účastníkem specializačního vzdělávání 
a poskytovatelem dotace obsahuje  

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, rodné číslo účastníka 
specializačního vzdělávání,  

b) obor specializačního vzdělání, do kterého je účastník specializačního vzdělávání 
zařazen, a základní kmen, ve kterém se vzdělává, 

c) dobu, po kterou se bude vzdělávat na rezidenčním místě, 

d)závazek účastníka specializačního vzdělávání plnit povinnosti uvedené  
v § 21ca,  

 e) výši smluvní sankce za porušení závazku podle písmene d) stanovenou podle § 21ca 
odst. 2. 

(2) Vzor smlouvy na následující rok uveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku. 

 

§ 21ca 

Povinnosti rezidenta 

(1) Rezident je povinen 

a) řádně plnit všechny požadavky vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech a 
v případě, že byla dotace poskytnuta na vzdělávání podle § 21a odst. 1 písm. b), rovněž 
příslušného vzdělávacího programu, 

b) dbát pokynů školitele, 

c) v případě, že byla dotace poskytnuta na vzdělávání podle § 21a odst. 1 písm. a) nebo c) 
nejpozději v termínu uplynutí délky vzdělávání v základním kmeni stanovené v § 5a 
odst. 2, zvýšené o 7 let, dokončit vzdělávání úspěšným absolvováním zkoušky po 
ukončení vzdělávání v základním kmeni, a 

d) v případě, že byla dotace poskytnuta na vzdělávání podle § 21a odst. 1 písm. b) 
nejpozději v termínu uplynutí délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru 
specializačního vzdělávání stanovené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, zvýšené o 7 let, 
dokončit specializační vzdělávání úspěšným absolvováním atestační zkoušky. 

(2) Lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který byl rezidentem a má uzavřenou 
stabilizační smlouvu s poskytovatelem dotace podle § 21c, je povinen 

a) v případě, že byla dotace poskytnuta podle § 21a odst. 1 písm. a), vykonávat na území 
České republiky povolání lékaře v oboru základního kmene, ve kterém se vzdělával 
jako rezident, a to po dobu nejméně 30 měsíců od data ukončení vzdělávání 
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v základním kmeni,  

b) v případě, že byla dotace poskytnuta podle § 21a odst. 1 písm. b), vykonávat na území 
České republiky povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v oboru 
specializačního vzdělávání, ve kterém se vzdělával jako rezident, a to od data ukončení 
specializačního vzdělávání po dobu odpovídající délce specializačního vzdělávání 
v oboru, ve kterém se vzdělával jako rezident,  

c) v případě, že byla dotace poskytnuta podle § 21a odst. 1 písm. c), vykonávat na území 
České republiky povolání lékaře v oboru specializačního vzdělávání, ve kterém se 
vzdělával jako rezident, a to po dobu nejméně 30 měsíců od data ukončení vzdělávání 
v základním kmeni,  

d) v případě, že byla dotace poskytnuta podle § 21a odst. 1 písm. a), vykonávat na území 
územní jednotky, kde se vzdělával jako rezident, povolání lékaře v oboru základního 
kmene, ve kterém se vzdělával jako rezident, a to po dobu nejméně 30 měsíců od data 
ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

e) v případě, že byla dotace poskytnuta podle § 21a odst. 1 písm. b), vykonávat na území 
územní jednotky, kde se vzdělával jako rezident, povolání lékaře, zubního lékaře nebo 
farmaceuta v oboru specializačního vzdělávání, ve kterém se vzdělával jako rezident, a 
to od data ukončení specializačního vzdělávání po dobu odpovídající délce 
specializačního vzdělávání v oboru, ve kterém se vzdělával jako rezident, a 

f) v případě, že byla dotace poskytnuta podle § 21a odst. 1 písm. c), vykonávat na území 
územní jednotky, kde se vzdělával jako rezident, povolání lékaře v oboru 
specializačního vzdělávání, ve kterém se vzdělával jako rezident, a to po dobu nejméně 
30 měsíců od data ukončení vzdělávání v základním kmeni. 

(3) Při porušení povinností podle odstavce 1 písm. a) a b) a podle odstavce 2 písm. 
a) až c) má rezident nebo lékař, zubní lékař či farmaceut, který byl rezidentem, povinnost 
uhradit smluvní sankci, která odpovídá  

a)  v případě dotace poskytnuté pro vzdělávání podle § 21a odst. 1 písm. a) a c) za každý 
měsíc porušení povinností prostředkům průměrně vynaloženým za 1 měsíc na 
příspěvek na mzdu nebo plat rezidenta uvedený ve výzvě podle § 21a odst. 9 pro 
příslušný základní kmen nebo jeho část a příslušnou územní jednotku,  

b)  v případě dotace poskytnuté pro vzdělávání podle § 21a odst. 1 písm. b) za každý 
měsíc porušení povinností jedné dvanáctině částky odpovídající prostředkům 
průměrně vynaložených za 1 rok na příspěvek na mzdu nebo plat uvedený ve výzvě 
podle § 21a odst. 9 pro příslušný obor specializačního vzdělávání a příslušnou územní 
jednotku. 

(4) Při porušení povinností podle odstavce 1 písm. c) nebo d) má rezident 
povinnost uhradit smluvní sankci, která odpovídá 50 % prostředků dotace skutečně 
vyplacených za celou dobu poskytování dotace na příspěvek na mzdu nebo plat rezidenta 
uvedený ve výzvě podle § 21a odst. 9. 
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(5) Při porušení povinností podle odstavce 2 písm. d) až f) má rezident nebo lékař, 
zubní lékař či farmaceut, který byl rezidentem, povinnost uhradit smluvní sankci, která 
odpovídá  

a)  v případě dotace poskytnuté pro vzdělávání podle § 21a odst. 1 písm. a) a c) za každý 
měsíc porušení povinností rozdílu prostředků průměrně vynaložených z dotace za 1 
měsíc na příspěvek na mzdu nebo plat rezidenta a prostředků, které by byly podle 
příslušné výzvy vynaloženy z dotace za 1 měsíc na příspěvek na mzdu nebo plat 
rezidenta, pokud by se v příslušném základním kmeni nebo jeho části vzdělával na 
území územní jednotky, kde vykonává povolání lékaře,  

b)  v případě dotace poskytnuté pro vzdělávání podle § 21a odst. 1 písm. b) za každý 
měsíc porušení povinností jedné dvanáctině částky odpovídající rozdílu prostředků 
průměrně vynaložených z dotace za 1 rok na příspěvek na mzdu nebo plat rezidenta 
a prostředků, které by byly podle příslušné výzvy vynaloženy za 1 rok z dotace na 
příspěvek na mzdu nebo plat rezidenta, pokud by se v příslušném specializačním oboru 
vzdělával na území územní jednotky, kde vykonává povolání lékaře, zubního lékaře nebo 
farmaceuta. 

 

§ 21d  
 

Povinnosti akreditovaného zařízení s rezidenčním místem  
 
 Akreditované zařízení s rezidenčním místem je kromě povinností stanovených v § 18 
dále povinno  
  
a) zajistit umožnit rezidentovi řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu,  
  
b) hlásit ministerstvu nebo pověřené organizaci změny údajů uvedených v žádosti o dotaci na 

rezidenční místo ovlivňujících čerpání dotace, absolvování základního kmene, skončení 
pracovního nebo služebního poměru rezidenta a ukončení specializačního vzdělávání 
rezidenta, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastaly,  

  
c) nahlásit ministerstvu nebo pověřené organizaci datum zahájení a ukončení přerušení 

specializačního vzdělávání rezidenta nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 
uvedené skutečnosti nastaly,  

  
d) vrátit ministerstvu nebo pověřené organizaci nevyčerpanou část poskytnuté dotace při 

skončení pracovního nebo služebního poměru rezidenta nebo ukončení specializačního 
vzdělávání rezidenta na rezidenčním místě do 30 dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti 
nastaly,  

  
e) předkládat ministerstvu nebo pověřené organizaci průběžnou zprávu a závěrečnou zprávu o 

vynaložení dotace na rezidenční místo a  
  
f) podrobit se kontrole dodržování podmínek čerpání dotace na rezidenční místo a účelovosti 
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použití vynaložených finančních prostředků z dotace prováděné ministerstvem a na jeho 
žádost předložit doklady související se specializačním vzděláváním rezidenta a 
zabezpečením jeho vzdělávání ke kontrole.  

  
__________ 

28) Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů. 
29) Zákon č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
30) § 14a zákona č. 218/2000 Sb. 
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