
§ 21a 
 

Financování specializačního vzdělávání 
 

 (1) Ministerstvo ve spolupráci s univerzitami, odbornými společnostmi a Českou 
lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou každoročně 
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku stanoví a zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup maximální počet rezidenčních míst v jednotlivých oborech 
specializačního vzdělávání, ve kterých bude zahájeno specializační vzdělávání v následujícím 
roce, a výši dotace na rezidenční místo. Celkový počet rezidenčních míst pro všechny obory 
specializačního vzdělávání lékařů vyhlášených pro daný rok odpovídá počtu absolventů 
akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství v českém 
jazyce v předchozím roce. 
  
 (2) Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na úhradu nákladů spojených se 
specializačním vzděláváním rezidenta, včetně mzdových nákladů, a to na celou dobu trvání 
příslušného specializačního vzdělávání. Doba trvání specializačního vzdělávání podle předchozí 
věty odpovídá minimální délce specializačního vzdělávání stanovené vyhláškou. 
  
 (3) Dotace ze státního rozpočtu podle odstavce 2 je poskytována prostřednictvím 
rozpočtové kapitoly ministerstva. Ministerstvo zpracovává střednědobý plán výdajů státního 
rozpočtu na financování specializačního vzdělávání, vždy na dobu následujících 5 let. 
  
 (4) Ministerstvo uveřejní každoročně do 31. prosince příslušného kalendářního roku 
Metodiku dotačního řízení, kterou upraví zejména: 
  
a) náležitosti žádosti o dotaci, 
  
b) termín, místo a způsob podání, 
  
c) kritéria hodnocení žádostí, 
  
d) termín vyhodnocení žádostí, 
  
e) způsob vyrozumění žadatele, 
  
f) způsob podání a vypořádání námitek, 
  
g) podmínky čerpání dotace, 
  
h) způsob vyúčtování a podobu závěrečné zprávy. 
  
 (5) Žádost o dotaci podává akreditované zařízení. Maximální počet rezidenčních míst v 
žádosti o dotaci nesmí překročit počet školicích míst schválených v rozhodnutí o akreditaci 
pro daný obor specializačního vzdělávání. 
  
 (6) V rámci procesu hodnocení ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, posoudí 
splnění formálních náležitostí žádosti a nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí termínu pro 
podání žádostí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup žádosti vyloučené pro nesplnění 
formálních náležitostí. U takto vyloučených žádostí může žadatel podat ve lhůtě 5 dnů od 
jejich uveřejnění námitky. O námitkách ministerstvo rozhodne do 30 dnů od jejich doručení. 
Žádosti, které splnily formální náležitosti a žádosti, u kterých bylo vyhověno námitkám 
žadatele, předloží ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, bezodkladně k odbornému 
hodnocení akreditační komisi. 
  
 (7) Akreditační komise hodnotí žádosti 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. 
  
 (8) Akreditační komise předloží návrh hodnocení včetně návrhu pořadí žádostí 
ministerstvu, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádostí. O přidělení dotace rozhoduje 
ministerstvo. Neobdrží-li ministerstvo ve stanovené lhůtě návrh akreditační komise, rozhodne 
bez tohoto návrhu. 
  
 (9) 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. 
  
 (10) Rozhodnutí o poskytnutí dotace vybraným uchazečům ministerstvo vydá a zveřejní 
nejpozději do 30. června příslušného roku. Rozhodnutí obsahuje zejména náležitosti stanovené 
jiným právním předpisem 9) a počet schválených rezidenčních míst s uvedením oboru 
specializačního vzdělávání. 
  
 (11) Ministerstvo přeruší čerpání dotace po dobu přerušení specializačního vzdělávání 
rezidenta. Celková doba přerušení nesmí překročit 3 roky. 



  
 (12) Ministerstvo zastaví čerpání dotace, došlo-li k ukončení specializačního 
vzdělávání rezidenta na daném rezidenčním místě. 
  
 (13) V případě zániku akreditovaného zařízení s rezidenčním místem bez nástupnické 
právnické osoby podle § 17 odst. 9 nebo v případě zániku, odnětí či vypršení platnosti 
akreditace takového zařízení umožní ministerstvo rezidentovi dokončení specializační přípravy 
na rezidenčním místě v jiném akreditovaném zařízení. Ministerstvo rozhodne o změně čerpání 
dotace, splňuje-li akreditované zařízení podmínky podle Metodiky dotačního řízení platné v 
době vydání rozhodnutí. 
  

§ 21b 
 

Výběr rezidenta 
 

 (1) Akreditované zařízení s rezidenčním místem 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 nejpozději do 30. září příslušného 
kalendářního roku. 
  
 (2) Neprojeví-li žádný účastník specializačního vzdělávání zájem o schválené rezidenční 
místo 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 se při konání výběrového řízení řídí 
pravidly, která stanoví ministerstvo vyhláškou. 
  
 (4) Vybraný uchazeč se stává rezidentem okamžikem uzavření smlouvy (stabilizační 
dohody) s ministerstvem. Vzor smlouvy uveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 31. prosince příslušného 
kalendářního roku. 
  

§ 21c 
 

Povinnosti rezidenta 
 

 (1) Rezident je povinen: 
  
a) řádně plnit všechny požadavky vzdělávacího programu a dbát pokynů školitele, 
  
b) nejpozději v termínu minimální délky specializačního vzdělávání, zvýšeném o 3 roky, 
dokončit specializační vzdělávání úspěšným absolvováním atestační zkoušky a 
  
c) vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta po dobu nejméně 5 let od data 
ukončení specializačního vzdělávání na území České republiky v oboru, ve kterém získal 
specializovanou způsobilost jako rezident. 
  
 (2) Při porušení povinností podle odstavce 1 má rezident povinnost uhradit náklady 
vynaložené ze státního rozpočtu na jeho rezidenční místo v poměrné výši za podmínek 
stanovených ve smlouvě podle § 21b odst. 4. 
  
 (3) Ministerstvo rozhodne o upuštění od povinnosti podle odstavce 2, jestliže splnění 
povinností rezidenta podle odstavce 1 prokazatelně bránila překážka, jež nastala nezávisle na 
vůli rezidenta a bránila mu ve splnění jeho povinností, a jestliže nebylo možné předpokládat, 
že by rezident tuto překážku odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto 
překážku předvídal. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 
  

§ 21d 
 

Povinnosti akreditovaného zařízení s rezidenčním místem 
 

 Akreditované zařízení s rezidenčním místem je kromě povinností stanovených v § 18 dále 
povinno 
  
a) zajistit rezidentovi řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu, 
  
b) hlásit změny údajů uvedených v žádosti o dotaci na rezidenční místo, a to do 15 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo, a 
  
c) nahlásit datum zahájení a ukončení přerušení specializačního vzdělávání rezidenta 
nejpozději do týdne ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastaly. 


