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V. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 
 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu: 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo zdravotnictví 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 
1. 1. 2021 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona 
Návrh novely zákona je zaměřen na oblast financování specializačního vzdělávání lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů formou dotací na tzv. rezidenčních místech (tj. pracovních místech, na nichž 
jsou lékaři, zubní lékaři a farmaceuti ve specializační přípravě a je na ně poskytována dotace ze 
státního rozpočtu).  
Předkládaný návrh novely zákona má za cíl zvýšit hospodárnost a efektivitu prostředků státního 
rozpočtu vynakládaných na financování vzdělávání na rezidenčních místech, zlepšit jejich dopad 
do systému poskytování zdravotních služeb a využít dotační programy na financování rezidenčních 
míst ke zlepšení personální situace poskytovatelů zdravotních služeb v regionech, ve kterých jsou 
vykazovány nedostatky v dostupnosti péče. Dále se snaží podpořit a motivovat poskytovatele 
zdravotních služeb k zajišťování specializačního vzdělávání. 
Jde především o stanovení povinností, které musí lékař, který se specializačně vzdělává na 
rezidenčním místě (dále „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. 
V neposlední řadě návrh obsahuje možnost určitým způsobem bonifikovat příjemce dotace 
(poskytovatele zdravotních služeb - akreditovaná zařízení) i konečné uživatele dotace (účastníky 
specializačního vzdělávání) v regionech, které vykazují problémy při zajišťování péče zejména z 
důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu. 
   
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 
Návrh zákona má za cíl zvýšit efektivitu prostředků vynaložených na financování specializačního 
vzdělávání na rezidenčních místech. Jedním ze zavedených opatření je různá výše dotace v různých 
pásmech ČR. Nákladovost dotačního programu se bude lišit podle počtu rezidentů v jednotlivých 
dotačních pásmech.  
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Provedené výpočty různých variant ukázaly, 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. V praxi je však tato situace 
velmi nepravděpodobná i s ohledem na rozmístění poskytovatelů zdravotních služeb, kde 
vzdělávání probíhá. Lze předpokládat, že při stejném počtu rezidentů dojde ke snížení nákladů. 
V takovém případě se však Ministerstvo zdravotnictví přiklání k řešení podpořit ve specializačním 
vzdělávání více lékařů. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano  

Jedním z důvodů, proč je návrh předkládán, je zlepšení postavení lékařů ve specializačním 
vzdělávání na rezidenčních místech a zavedení opatření, která by měla snížit počty lékařů 
odcházejících po získání specializované způsobilosti do zahraničí.  
Navrhovaná opatření by měla vést ke zlepšení dostupnosti zdravotních služeb v ČR, což by mělo 
mít pozitivní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost. 
 
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 
Nepředpokládají se dopady na podnikatelské prostředí v ČR.  
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  
Nepředpokládají se žádné dopady na územní samosprávné celky. 
  
3.5 Sociální dopady: Ano 
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., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 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. 
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne  

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne   

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

3.10 Korupční rizika: Ne 
 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 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. 

1.2 Definice problému 

Absolventi magisterských studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství 

nebo farmacie získávají úspěšným ukončením studia tzv. odbornou způsobilost. Aby 

však mohli vykonávat své povolání samostatně, musejí získat ještě tzv. 

specializovanou způsobilost, tj. absolvovat specializační vzdělávání ukončené 

atestační zkouškou. 

Specializační vzdělávání se různí délkou podle zvoleného oboru a v případě lékařů 

trvá mezi 36 měsíci (obor všeobecné praktické lékařství) a 72 měsíci (obory 

kardiochirurgie a neurochirurgie). Specializační vzdělávání probíhá formou výkonu 

povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta (dále pro zjednodušení pouze 

„lékař“) v akreditovaných zařízeních, tedy jako odborná praxe u poskytovatelů 

zdravotních služeb, kterým byla k zajištění specializačního vzdělávání udělena 

akreditace. Lékař zařazený do specializačního vzdělávání je zaměstnancem 

akreditovaného zařízení, kterému v souvislosti s jeho vzděláváním vznikají náklady. V 

případě, že zaměstnavatel lékaře, který se specializačně vzdělává, nezajišťuje 

vzdělání v celé šíři (není akreditovaný na všechny části vzdělávacího programu), 

odchází lékař do jiného akreditovaného zařízení, kde absolvuje příslušnou část 

vzdělávání jako odbornou stáž. Tyto stáže jsou akreditovanými zařízeními zpoplatněny 

a v praxi jsou náklady většinou hrazeny zaměstnavateli lékařů. Existují však případy, 

kdy si je hradí účastníci vzdělávání sami. 

Součástí specializačního vzdělávání jsou rovněž teoretické kurzy, které ve svém 

součtu trvají několik týdnů. Tyto kurzy jsou rovněž zpoplatněny a stejně jako v případě 

odborných stáží hradí náklady buď zaměstnavatel lékaře nebo lékař.  

S ohledem na celkovou délku specializačního vzdělávání tak vznikají akreditovaným 

zařízením (zaměstnavatelům lékařů) vysoké náklady. Kromě nákladů na zajištění 

školitelů, pracovních pomůcek apod. jsou to především mzdové náklady na lékaře, 
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který se vzdělává a zatím nemůže své povolání vykonávat samostatně.  

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. stanoví pro lékaře ve 12. platové třídě (lékař zařazený 

do oboru specializačního vzdělávání) mzdu 35 480 Kč, což za dobu vzdělávání 

v nejkratším oboru (všeobecné praktické lékařství) činí pouze na mzdových nákladech 

1 277 280 Kč. Za dobu vzdělávání v oborech kardiochirurgie nebo neurochirurgie je to 

2 554 560 Kč. Jde nicméně o situaci, kdy by se mzda lékaře nijak nenavyšovala, což 

je s ohledem na jeho postupný posun mezi platovými stupni a třídami nereálné. 

Z tohoto důvodu umožňuje zákon o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta financovat specializační vzdělávání prostřednictvím dotací na tzv. 

rezidenční místa. Rezidenční místo zákon definuje jako školící místo na 

akreditovaném zařízení, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu. Jelikož se 

specializační vzdělávání vnitřně dělí na vzdělávání v základním kmeni (vzdělávání, 

které je společné pro více příbuzných oborů) a vlastní specializovaný výcvik pro 

příslušný obor, je financování možné prostřednictvím dvou dotačních programů, a to 

jako program na podporu vzdělávání v základním kmeni a program na podporu celého 

specializačního vzdělávání (základní kmen i vlastní specializovaný výcvik). 

Aktuální znění zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta nestanovuje rezidentovi žádné povinnosti související s jeho 

specializačním vzděláváním na dotovaném rezidenčním místě, což do značné míry 

komplikuje postavení příjemce dotace na rezidenční místo, kterým je jeho 

zaměstnavatel – poskytovatel zdravotních služeb. Rovněž není dána možnost dotovat 

pouze část vzdělávání v základním kmeni a akreditované zařízení (poskytovatel 

zdravotních služeb, který se podílí na specializačním vzdělávání) musí v případě 

zájmu o podporu vzdělávání v základním kmeni žádat o dotaci na celý základní kmen. 

Tato situace vede také k poměrně nízké efektivitě poskytovaných prostředků, neboť 

poskytovatelé zdravotních služeb čerpají dotaci i na část vzdělávání, jehož náklady by 

jinak byli ochotni hradit sami z vlastních prostředků. Dotaci čerpají pouze proto, že je 

jim „nabídnuta“, nikoliv proto, že by bez ní nebyli schopni vzdělávání zajistit.  

Dotační programy na „Rezidenční místa“ vyhlašované Ministerstvem zdravotnictví 

podle § 21a zákona mají za cíl podporovat specializační vzdělávání lékařů formou 

dotací ze státního rozpočtu, které akreditovaným zařízením částečně pokrývají 

náklady na zajištění předatestační přípravy u nich zaměstnaných lékařů.   
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Specializační příprava lékařů znamená pro poskytovatele zdravotních služeb kromě 

finančních nákladů na mzdu nebo plat rezidenta rovněž zátěž v podobě povinnosti 

zajištění školitelů a jejich adekvátního odměňování. Zajištění specializačního 

vzdělávání mladým lékařům by mělo pro zúčastněné poskytovatele zdravotních služeb 

znamenat určitý příslib, že lékař, do jehož přípravy byly investovány nejen finanční 

prostředky, ale i čas a nasazení školitelů, u poskytovatele zdravotních služeb, resp. 

v daném regionu zůstane zaměstnaný i po získání specializované způsobilosti.  

Aktuálně se však ukazuje, že část lékařů, kteří se specializačně vzdělávali na 

dotovaných rezidenčních místech, buď specializační vzdělávání vůbec nedokončí, 

nebo se v jeho průběhu zařadí do jiného oboru, nebo po získání specializované 

způsobilosti opustí dosavadního zaměstnavatele, případně odejde z České republiky 

do zahraničí. Finanční prostředky státního rozpočtu použité na vzdělávání těchto 

lékařů jsou tak vynakládány, aniž by plnily požadovaný účel.  

Poskytovatelé zdravotních služeb tedy nejsou dostatečně motivování přijímat mladé 

lékaře absolventy, kteří by na jejich pracovištích absolvovali specializační přípravu. 

Zejména menším poskytovatelům zdravotních služeb v periferních regionech, kde je 

personální zajištění zdravotních služeb nejproblematičtější, vznikají se 

zaměstnáváním mladých lékařů bez specializované způsobilosti vyšší náklady, než 

jsou pokryty dotací a personální krize se dále prohlubuje. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Podle platného právního stavu, zakotveného v ustanovení § 21a až § 21b zákona 

o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, spolufinancuje 

Ministerstvo zdravotnictví specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků (dále 

pro zjednodušení „lékaři“) formou dotací na rezidenční místa. 

Dotace na rezidenční místa se poskytuje na částečnou úhradu nákladů spojených se 

specializačním vzděláváním, a to buď na specializační vzdělávání v základním kmeni 

dle § 21a odst. 4 písm. a) nebo na celé specializační vzdělávání ve vybraných oborech 

dle § 21a odst. 4 písm. b). 

Ustanovení § 21aa dále definují povinné náležitosti žádosti o dotaci na rezidenční 

místo a postup výběru příjemců dotace a náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Zákon o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta dále definuje 
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postupy v případě přerušení nebo zastavení specializačního vzdělávání, změny 

zaměstnavatele rezidenta, základní požadavky na rezidenta a způsob výběru 

rezidenta příjemcem dotace. Výběr rezidenta je poté stanoven vyhláškou 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 (o 

rezidenčních místech). 

Způsob poskytování dotací na rezidenční místo upravuje v obecné rovině také zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí právní předpisy. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

- Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení ve specializační přípravě a jejich 

školitelé 

- Poskytovatelé zdravotních služeb, jejich zřizovatelé a vlastníci 

- Ministerstvo zdravotnictví 

- Stavovské organizace (Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, 

Česká lékárnická komora) 

- Pověřené organizace (právnická osoba zřízená Ministerstvem zdravotnictví, 

kterou ministerstvo pověřilo výkonem některých činností podle zákona 

o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, nebo právnická 

osoba, se kterou ministerstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu za účelem 

přenesení výkonu některých činností podle uvedeného zákona) 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Návrh si klade za cíl vytvořit efektivnější systém financování specializačního 

vzdělávání na rezidenčních místech, který umožní bonifikovat výkon zdravotnického 

povolání v méně atraktivních regionech, zohlednit rozdíly v dostupnosti péče 

způsobené nedostatečným personálním zajištěním a současně zvýšit efektivitu 

vynakládaných veřejných prostředků zavedením sankcí za nedokončení dotovaného 
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vzdělávání nebo odmítnutí vykonávat zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře 

nebo farmaceuta (úplně nebo v určitém regionu), k němuž byla specializovaná 

způsobilost získána prostřednictvím vzdělávání na dotovaném rezidenčním místě. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Bez přijetí předpokládaného právního předpisu nebude možné v dlouhodobé 

perspektivě financovat specializační vzdělávání na rezidenčních místech, neboť 

vynakládání veřejných prostředků bude méně a méně efektivní. Toto by mohlo vést ke 

snížení prostupnosti specializačního vzdělávání, jeho výraznému prodlužování oproti 

délce stanovené vzdělávacími programy a k následnému nedostatku lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů. 

 

2. Návrh variant řešení 

V rámci hodnocení variant se předkladatel zaměřil na vhodnost ponechání stávajícího 

stavu a na navrhovanou variantu, která znamená bonifikaci dotace na specializační 

vzdělávání a zavedení stabilizačních smluv a smluvních sankcí. 

 

Varianta nulová – stávající model rezidenčních míst 

Výše dotace na rezidenční místa je stejná ve všech regionech České republiky. Není 

možnost motivovat lékaře absolvovat specializační vzdělávání v určitých regionech. 

Povinnosti rezidenta jsou pouze obecné a neexistuje nástroj jejich vymáhání. 

Poskytovatelé zdravotních služeb rovněž nejsou příliš motivováni specializační 

vzdělávání zajišťovat, neboť je pro ně ekonomicky nákladné.   

 

Varianta 1 – Zvýhodnění dotací na specializační vzdělávání v určitých regionech 

bez zavádění stabilizačních smluv a smluvních sankcí 

Navržená varianta umožňuje zvýhodňovat lékaře, kteří budou specializační vzdělávání 

absolvovat v regionech, které vykazují problémy s dostupností péče způsobené 

nedostatečným personální zajištěním poskytovatelů zdravotních služeb. Stejně jako 

nenulová varianta však nepředpokládá zavedení stabilizačních smluv a smluvních 

sankcí.  
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Pro lékaře ve specializační přípravě by tato varianta znamenala vyšší mzdu, pokud by 

se rozhodli absolvovat vzdělávání v některém z dotačně zvýhodněných regionů.  

Pro poskytovatele zdravotních služeb by sice varianta znamenala částečný růst 

mzdových nákladů, ale pro velkou část z nich by rovněž znamenala větší zájem lékařů 

být u nich zaměstnán, což v některých regionech (Karlovarský kraj, Ústecký kraj) 

znamená jednoznačný přínos. 

Ministerstvo zdravotnictví by mohlo v případě této varianty využívat dotační program 

pro řešení problémů s dostupností péče způsobených nedostatkem zdravotnických 

pracovníků v konkrétních oborech a regionech. Finanční náklady se Ministerstvu 

zdravotnictví zvýší pouze nepatrně. 

Dopady této varianty na stavovské organizace a pověřené organizace by byly 

minimální. 

 

Varianta 2 – Zvýhodnění dotací na specializační vzdělávání v určitých regionech 

se zavádění stabilizačních smluv a smluvních sankcí 

Navržená varianta umožňuje zvýhodňovat lékaře, kteří budou specializační vzdělávání 

absolvovat v regionech, které vykazují problémy s dostupností péče způsobené 

nedostatečným personální zajištěním poskytovatelů zdravotních služeb. Současně 

však zavádí povinnost rezidenta uzavřít s příjemcem dotace stabilizační smlouvu, 

která obsahuje povinnosti rezidenta a na ně navázané smluvní sankce. Kromě jiného 

stanovuje rezidentovi povinnost, aby po úspěšném složení zkoušky po základním 

kmeni nebo atestační zkoušky vykonával zdravotnické povolání ve stejném regionu, 

kde se specializačně vzdělával. 

Pro lékaře ve specializační přípravě by tato varianta znamenala vyšší mzdu, pokud by 

se rozhodli absolvovat vzdělávání v některém z dotačně zvýhodněných regionů, 

současně by jim však stanovila povinnosti, jejichž nesplnění by bylo sankcionováno.  

Pro poskytovatele zdravotních služeb by tato varianta stejně jako v případě varianty I. 

znamenala částečný růst mzdových nákladů, a současně větší zájem lékařů být 

u těchto poskytovatelů zdravotních služeb zaměstnán. 

Ministerstvo zdravotnictví by mohlo v případě této varianty stejně jako v případě 

varianty I. využívat dotační program pro řešení problémů s dostupností péče 

způsobených nedostatkem zdravotnických pracovníků v konkrétních oborech a 
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regionech. Současně by však mělo jistotu, že při stejné výši vynaložených nákladů 

budou mít tato opatření dlouhodobý charakter, neboť rezidenti by byli vázáni plnit své 

povinnosti tzv. stabilizační smlouvou.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant řešení 

Při hodnocení nákladů a přínosů a vyhodnocování jednotlivých variant se zohledňovaly 

především náklady státního rozpočtu vynakládané prostřednictvím dotačních 

programů na rezidenční místa a dále mzdové náklady poskytovatelů zdravotních 

služeb, kteří zaměstnávají lékaře ve specializační přípravě. 

Náklady jiných dotčených subjektů nebyly při vyhodnocování zvažovány, neboť jsou 

zanedbatelné (např. náklady stavovských organizací související se zapojením do 

přípravy dotačních programů) anebo nemohou při nastavených kritériích hodnocení 

zásadně ovlivnit (náklady pověřených organizací na zajištění administrace dotačního 

programu). 

Pro zjednodušení se při výpočtech předpokládaných nákladů jednotlivých variant 

nezohledňoval mzdový postup rezidenta. Reálné náklady jsou tedy o něco vyšší než 

ty zvažované. Dalším prvkem, který může výši reálnou nákladů ovlivnit, je změna 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a zvýšení v ní stanovených mezd. Nelze vyloučit, že 

v případě skokového zvýšení nařízením vlády stanovených mezd, by se konečné 

hodnocení jednotlivých variant změnilo.  

Co se týče přínosů, ty budou představovat jednak navýšení mzdy pro rezidenty, a to 

v závislosti na regionu, kde vzdělávání probíhá. V tomto případě návrh garantuje 

rezidentovi mzdu až 65 960 Kč (vzdělávání v jiném oboru, než všeobecné praktické 

lékařství probíhá v regionu zařazeném mezi nejvíce ohrožené). 

Pro lékaře školitele předkládaný návrh garantuje měsíční odměnu ve výši 5 000 Kč. 

Přínosem pro poskytovatele zdravotních služeb bude zvýšení zájmu o školící místa 

(pracovní pozice), a to především v regionech, které jsou ohroženy nedostupností 

zdravotní péče z důvodu nedostatečného personálního zajištění poskytovatelů 

zdravotních služeb. 

Přínosem pro Ministerstvo zdravotnictví je kromě možnosti ovlivnit prostřednictvím 

dotačního programu počty lékařů zařazujících se do jednotlivých oborů specializačního 
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vzdělávání (více lékařů se zařadí do oborů, které budou z programu rezidenčních míst 

podpořeno) a vzdělávajících se v potřebných regionech, také zvýšení efektivity 

vynaložených finančních prostředků – vynaložené prostředky splní svůj účel tam, kde 

jsou nejvíce potřeba.  

Při výpočtu dopadů 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: 

a) Pro vzdělávání v základních kmenech a ve všech specializačních oborech 

kromě oboru všeobecné praktické lékařství: V 1. pásmu (se standardní mírou 
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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. 
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Jelikož v minulosti nebyly sankce za porušení povinností rezidenta uplatňovány, a to 

ani v případech, kdy to legislativa umožňovala, nebylo možné přínos případných 

sankcí vyčíslit. Nicméně je jasné, že uplatňování smluvních sankcí zvýší efektivitu 

vynaložených veřejných prostředků, ať už jako příjem státního rozpočtu nebo nástroj 

motivující lékaře své vzdělání dokončit ve stanoveném termínu a vykonávat 

zdravotnické povolání, k jehož výkonu se za přispění státního rozpočtu připravoval. 
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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 
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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 

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% 
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Jednotlivé varianty řešení jsou hodnoceny z hledisek uvedených dále, přičemž 

v závislosti na schopnosti působit očekávané následky (naplnit stanovené cíle) jsou 

jim přiděleny vždy 0-2 body.   

a) schopnost motivovat rezidenta k absolvování specializačního vzdělávání v regionu 

s nedostatečnou dostupností péče -  

b) vymahatelnost povinností rezidenta  

c) efektivita vynaložených prostředků a dopady na státní rozpočet 

 

Varianta nulová – stávající model rezidenčních míst 

a) Navrhované řešení neumožňuje nijak motivovat rezidenty, aby absolvovali 

specializační vzdělávání v určitých regionech a využívat tak dotaci na rezidenční místo 

ke zlepšení situace v personálním zajištění péče. Z tohoto hlediska je proto třeba 

hodnotit tuto variantu jako nevyhovující a není ji přidělen žádný bod. 

b) Tuto variantu nelze považovat za vhodnou ani z hlediska vymahatelnosti obecných 

povinností, které jsou stanoveny rezidentovi, neboť návrh nepředpokládá uzavírání 

žádných smluv s rezidenty, ze kterých by vyplývaly smluvní sankce. Proto ani v tomto 

případě nelze přidělit žádný bod. 

c) Zatížení státního rozpočtu se oproti stávajícímu stavu nezmění. Vzhledem 

k nevymahatelnosti povinností rezidenta je efektivita vynaložených prostředků 

poměrně nízká. Výše nákladů na financování vzdělávání však bude stejná bez ohledu 

na „rozložení rezidentů v regionech“, tedy i v případě, že se budou všichni vzdělávat 

v regionech s nedostatečnou dostupností péče. Z tohoto hlediska je možné variantě 

přidělit jeden bod. 

 

Varianta 1 – Zvýhodnění dotací na specializační vzdělávání v určitých regionech 

bez zavádění stabilizačních smluv a smluvních sankcí 

a) Tato varianta vhodným způsobem motivuje účastníky specializačního vzdělávání 

absolvovat specializační vzdělávání v oblastech, které vykazují problémy 

v personálním zajištění péče, neboť výše jejich mzdy/platu zde bude vyšší, než 

v jiných regionech. Z tohoto důvodu může mít návrh pozitivní dopad do systému 

zdravotních služeb. Návrhu se přidělují dva body. 
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b) Jelikož tato varianta nepředpokládá uzavírání smluv s rezidenty, které by 

stanovovaly sankce za porušení jejich povinností, jsou povinnosti rezidenta téměř 

nevymahatelné a rezident není nijak motivován dál vykonávat své povolání v daném 

regionu i složení příslušných zkoušek. Problémy s personálním zajištěním péče jsou 

tak pouze odsunuty v čase. V tomto případě nelze návrhu přidělit žádný bod. 

c) Propočet nákladů na rezidenční místa v případě této varianty ukazuje, že dopad na 

státní rozpočet bude i v případě, že se většina rezidentů bude vzdělávat v regionech 

s bonifikovanou dotací, přibližně stejný, jako je nyní. Návrhu se z tohoto hlediska 

přiděluje jeden bod, stejně jako v případě nulové varianty. 

 

Varianta 2 – Zvýhodnění dotací na specializační vzdělávání v určitých regionech 

se zavádění stabilizačních smluv a smluvních sankcí 

a) Navržená varianta má stejný motivační faktor jako Varianta 1. Účastníci jsou 

finančně motivováni absolvovat specializační vzdělávání v regionech, které 

poskytovatel dotace vyhodnotil jako nejpotřebnější. Návrhu se přidělují 2 body. 

b) Navržené řešení předpokládá stanovení konkrétních povinností rezidentovi, se 

kterým bude současně uzavřena stabilizační smlouva stanovící i smluvní sankce za 

jejich porušení. Povinnosti jsou tak vymahatelné, rezidenti jsou motivováni vykonávat 

zdravotnické povolání v regionech, kde se vzdělávali. Tento návrh má systémový 

dopad do dostupnosti péče. V tomto ohledu se návrhu přidělují 2 body. 

c) Propočet nákladů na rezidenční místa v případě této varianty ukazuje, že dopad na 

státní rozpočet bude i v případě, že se většina rezidentů bude vzdělávat v regionech 

s bonifikovanou dotací, přibližně stejný, jako je nyní. S ohledem na možnost vymáhat 

po rezidentech smluvní sankce za porušení povinností se navíc zvýší efektivita 

vynaložených prostředků. Návrhu se z tohoto hlediska přidělují dva body. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta nulová získala v rámci hodnocení 1 bod. Varianta 1 získala 3 body a varianta 

2 získala 6 bodů.  

Z hlediska naplnění požadavků na výsledné řešení se jako nejvýhodnější pro 
řešení jeví realizace prostřednictvím Varianty 2, tedy varianty, kdy rezidenti 
budou finančně motivováni absolvovat vzdělávání v určitých regionech a budou 
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s poskytovatelem dotace uzavírat stabilizační smlouvy, které stanoví konkrétní 
povinnosti a sankce za jejich porušení. 
 
5. Implementace doporučení varianty a vynucování 
Za implementaci regulace bude odpovědné Ministerstvo zdravotnictví. V případě 

porušení pravidel pro poskytnutí dotace bude dotace příjemci odejmuta a/nebo budou 

vymáhány zpět poskytnuté prostředky v závislosti na formě porušení podmínek 

dotace.  

V případě porušení ustanovení stabilizační dohody budou ze strany Ministerstva 

zdravotnictví uplatněny vůči rezidentovi smluvní sankce. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti regulace bude provádět Ministerstvo zdravotnictví po pěti letech, 

což je průměrná délka specializačního vzdělávání. Při této činnosti bude vycházet 

z podnětů odborné zdravotnické veřejnosti (odborné společnosti sdružené v ČLS JEP, 

poskytovatelé zdravotních služeb, stavovské organizace, a další), Zdrojem informací 

o účinnosti navrhované regulace budou pro Ministerstvo zdravotnictví také data o 

poskytovaných dotacích na rezidenční místa. 

  

7. Konzultace a zdroje dat 
Návrh byl vytvořen ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání 

ve zdravotnictví jako administrátorem dotačního programu na podporu rezidenčních 

míst a zástupci odborných společností ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR. 

Jako zdroje dat byly využity přehledy o využívání dotačního programu na podporu 

rezidenčních míst Ministerstva zdravotnictví a informace a výši poskytnutých 

prostředků v rámci tohoto programu. 

 

8. Kontakt na zpracovatele  

Mgr. Zbyněk Podhrázký 

Ředitel odboru vědy a lékařských povolání 

Tel: 224 972 602 

Zbynek.Podhrazky@mzcr.cz 
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