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ýl. 1
Úvodní ustanovení a legislativní rámec
(1) Ministerstvo zdravotnictví ýR (dále jen „MZ“), vyhlašuje v souladu s § 14j zákona
þ. 218/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 218/2000 Sb.“), dále v souladu se zákonem
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 500/2004 Sb.“),
a dále v návaznosti na ustanovení § 60a zákona þ. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání zpĤsobilosti k výkonu nelékaĜských zdravotnických povolání (zákon
o nelékaĜských zdravotnických povoláních), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon
þ. 96/2004 Sb.“), Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva“) na realizaci
projektĤ podpory specializaþního vzdČlávání v nelékaĜských oborech z dotaþního programu
Rezidenþní místa.
(2) Veškeré informace spojené s rozhodnutím o poskytnutí dotace, zpĤsobu rozhodnutí
žádostí a následným vedením dotaþního projektu až po jeho skonþení vþetnČ termínĤ
a kontaktĤ jsou plnČ obsaženy v Metodice pro pĜíjemce dotace, která je zveĜejnČna zvlášĢ.
(3) Na poskytování dotací z Programu rezidenþní místa se nevztahuje Usnesení vlády þ. 591
ze dne 1.6.2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpoþtu ýeské
republiky nestátním neziskovým organizacím ústĜedními orgány státní správy.
(4) Výzvou se stanovují podmínky a termíny pro podávání a pĜijímání žádostí o poskytnutí
dotace, prĤbČh Ĝízení o poskytnutí dotace a stanovují další podmínky a požadavky, pĜi jejichž
splnČní mĤže MZ poskytnout žadateli dotaci z dotaþního programu Rezidenþní místa
na realizaci projektĤ podpory specializaþního vzdČlávání v nelékaĜských oborech.
(5) Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona þ. 218/2000 Sb. není na poskytnutí dotace
z dotaþního programu Rezidenþní místa právní nárok. Dotace se poskytuje na þásteþnou
úhradu specializaþního vzdČlávání rezidenta.
(6) Pokud dojde ke zmČnám relevantních právních norem, MZ si vyhrazuje právo na zmČnu
podmínek, požadavkĤ a prĤbČhu Ĝízení o poskytování dotace stanovených touto Výzvou.
PĜípadné zmČny budou zveĜejnČny ve VČstníku MZ a zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup.
(7) MZ upozorĖuje, že jako poskytovatel dotace bude zpracovávat osobní údaje uvedené v
žádosti o poskytnutí dotace, resp. osobní údaje o vybraném rezidentovi, a to na základČ
ustanovení § 14 a násl. zákona þ. 218/2000 Sb., ve spojení s ustanovením þl. 6 odst. 1 písm.
e) naĜízení Evropského parlamentu a Rady (EU) þ. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochranČ
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajĤ a o volném pohybu tČchto údajĤ
a o zrušení smČrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o ochranČ osobních údajĤ).
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ýl. 2
PĜedmČt a cíle dotaþního programu Rezidenþní místa
(1) Dotaþní program Rezidenþní místa je dĤležitým nástrojem MZ pro naplĖování priorit
stabilizace a rozvoje nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ.
(2) PĜedmČtem dotaþního programu jsou výhradnČ projekty zamČĜené na podporu
specializaþního vzdČlávání nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ ve vybraných oborech
uvedených v naĜízení vlády þ. 31/2010 Sb., o oborech specializaþního vzdČlávání a oznaþení
odbornosti zdravotnických pracovníkĤ se specializovanou zpĤsobilostí.
(3) Konkrétní cíle dotaþního programu:
a) dotaþní podpora celoživotního vzdČlávání (specializaþní vzdČlávání) nelékaĜských
zdravotnických pracovníkĤ a jiných odborných pracovníkĤ,
b) dotaþní podpora nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ, kteĜí již þást specializaþní
pĜípravy v oboru absolvovali, a dotace je poskytována na zbývající þást,
c) dotaþní podpora specializaþního vzdČlávání v oborech, ve kterých je aktuální
nedostatek specialistĤ, a to celorepublikovČ nebo regionálnČ,
d) dále dotaþní podpora specializaþního vzdČlávání v tČch oborech, které dle pĜedpokladu
budou v dalších letech potĜebné.

ýl. 3
Pojmy
Pro potĜeby této Výzvy se rozumí:
(1) Administrátor – pĜímo Ĝízená organizace MZ, která ve smyslu ustanovení § 14g zákona
þ. 218/2000 Sb. je povČĜena administrací vybraných þinností dotaþního programu Rezidenþní
místa. Touto organizací je Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví, se sídlem
Ruská 85, 100 05 Praha 10, www.ipvz.cz, ID datové schránky cf2uiwg
(2) Dotace – penČžní prostĜedky ze státního rozpoþtu, které jsou úþelovČ vázány, a lze je
þerpat pouze na úhradu nákladĤ pĜímo spojených se specializaþním vzdČláváním
v nelékaĜských oborech v rámci dotaþního programu Rezidenþní místa. Dotace mají
neinvestiþní charakter.
(3) Metodika – soubor pokynĤ a pravidel závazných pro pĜíjemce dotace, a to k Ĝádnému
vedení agendy spojené s realizací projektĤ podpory specializaþního vzdČlávání v nelékaĜských
oborech.
(4) Ministerstvo zdravotnictví ýR – ústĜední orgán státní správy ýR (dále jen „MZ“),
poskytovatel dotace.
(5) Odbor ošetĜovatelství a nelékaĜských povolání (dále jen „odbor ONP“) - útvar MZ ýR.
(6) Projekt – víceletý proces specializaþního vzdČlávání podporovaný penČžními prostĜedky
ze státního rozpoþtu a smČĜující k získání atestace v nelékaĜském oboru stanoveném MZ.
a) projekt je zahájen vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenþní místo,
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projekt je ukonþen splnČním všech požadavkĤ daných vzdČlávacím programem
pĜíslušného specializaþního vzdČlávání. V pĜípadČ vČtšího poþtu rezidentĤ v jednom
projektu (oboru) je projekt ukonþen splnČním všech požadavkĤ daných vzdČlávacím
programem pĜíslušného specializaþního vzdČlávání posledního z rezidentĤ,
projekt mĤže být ukonþen pĜedþasnČ napĜ. z dĤvodu ukonþení pracovního pomČru
rezidenta, úmrtí rezidenta apod.

(7) Rezident – úþastník specializaþního vzdČlávání vybraný na základČ výbČrového Ĝízení na
rezidenþní místo.
(8) Rezidenþní místo –místo u poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické
stanice urþené ke studiu specializaþního vzdČlávání, na které mĤže poskytovatel zdravotních
služeb podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpoþtu
(9) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace – dokument vyhlašovaný poskytovatelem
dotace, a to na základČ ustanovení § 14j zákona þ. 218/2000 Sb.
(10) Webové stránky MZ – internetová stránka MZ, kde jsou zpĤsobem umožĖujícím dálkový
pĜístup mimo jiné zveĜejĖovány informace ohlednČ dotaþního programu Rezidenþní místa,
konkrétnČ: www.mzcr.cz -– OšetĜovatelství a nelékaĜská povolání - Rezidenþní místa.
(11) Žadatel o poskytnutí dotace – právnická nebo fyzická osoba se sídlem na území ýeské
republiky, která je dle zákona þ. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování poskytovatelem zdravotních služeb, pĜípadnČ krajská hygienická stanice, (dále
jen „žadatel“).
(12) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenþní místo – soubor dokumentĤ a pĜíloh popsaných
zde v ýl. 6 a 7, (dále jen „žádost“).
(12) SV – specializaþní vzdČlávání

ýl. 4
Podmínky a pravidla
Podmínky a pravidla pro podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpoþtu jsou
upraveny zejména ustanoveními § 14 a násl. zákona þ. 218/2000 Sb.
(1) ěízení o poskytnutí dotace je zahájeno podáním žádosti.
(2) MZ výslovnČ uvádí, že nebude žadatele vyzývat k doložení dalších podkladĤ nebo údajĤ
nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
(3) MZ výslovnČ uvádí, že zemĜel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci pĜede dnem
vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, Ĝízení bude zastaveno.
(4) MZ výslovnČ uvádí, že nebude žadatele, jejichž žádost trpí vadami, vyzývat k odstranČní
vad, žádost bude vylouþena a Ĝízení zastaveno.
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(5) MZ uvádí, že žadateli o dotaci mĤže doporuþit úpravu žádosti, lze-li pĜedpokládat, že
upravené žádosti bude zcela vyhovČno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporuþení, posuzuje
MZ upravenou žádost.
(6) Žádost, která nesplĖuje formální náležitosti uvedené v ustanovení ýl. 6 a 7 této Výzvy, je
považována za žádost trpící vadami.
(7) Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona þ. 96/2004 Sb. mĤže žadatel vylouþené žádosti
pro nesplnČní formálních náležitostí podat námitku ve lhĤtČ 5 dnĤ od zveĜejnČní vylouþené
žádosti.
(8) Žádostí, která byla pravomocnČ zcela nebo zþásti zamítnuta se MZ nebude znovu zabývat.
Postup dle ustanovení § 14p zákona þ. 218/2000 Sb. je vylouþen.

ýl. 5
OprávnČný žadatel
OprávnČným žadatelem je právnická nebo fyzická osoba, která souþasnČ:
a) má sídlo na území ýeské republiky,
b) je ve smyslu ustanovení zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, poskytovatelem zdravotních služeb, pĜípadnČ
krajská hygienická stanice,
c) není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku, a dále proti nČmu není vedeno insolvenþní
Ĝízení ve smyslu zákona þ. 182/2006 Sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení
(insolvenþní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
d) je v daném oboru specializaþního vzdČlávání akreditovaným poskytovatelem
zdravotních služeb nebo je krajskou hygienickou stanicí a zároveĖ prokáže, že splĖuje
požadavky na minimální technické a vČcné vybavení k zajištČní celého vzdČlávacího
programu nebo jeho ucelené þásti; zbývající þást vzdČlávacího programu zajistí
na základČ smluvního vztahu s akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb
nebo vzdČlávacím zaĜízením,
e) je v daném oboru specializaþního vzdČlávání neakreditovaným poskytovatelem
zdravotních služeb nebo je krajskou hygienickou stanicí, která zajistí absolvování
celého vzdČlávacího programu nebo jeho ucelené þásti u akreditovaného
poskytovatele zdravotních služeb v pĜíslušném oboru, a to na základČ smluvního
vztahu.
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ýl. 6
Žádost – místo, zpĤsob a lhĤta podání
(1) Žádost se podává prostĜednictvím jednotného dotaþního portálu Ministerstva financí,
Rozpoþtový informaþní systém programového financování (RISPF). Na webovém rozhraní
http://isprofin.mfcr.cz/rispf je formuláĜ žádosti o dotace na specializaþní vzdČlávání
v nelékaĜských oborech RMN 2022. Manuál k vyplnČní on-line žádosti o dotace
na specializaþní vzdČlávání v nelékaĜských oborech RMN 2022 je pĜílohou této Výzvy.
(2) Vygenerovaná žádost se podává bez pĜíloh pouze v elektronické podobČ, a to do datové
schránky administrátora.
(3) LhĤta pro podávání žádosti poþíná bČžet dnem následujícím po dni zveĜejnČní Výzvy
na webových stránkách MZ a konþí dne 28. února 2022. Výzva bude také zveĜejnČna
ve VČstníku MZ. Žádosti podané po tomto datu nebudou pĜijaty k zahájení dotaþního Ĝízení.

ýl. 7
Žádost – pokyny, forma a obsah
(1) Žadatel mĤže žádat o poskytnutí dotace na realizaci více projektĤ, tím se rozumí na více
oborĤ specializaþního vzdČlávání. Žadatel v takovém pĜípadČ podává jednu samostatnou
žádost na každý z projektĤ.
(2) Maximální poþet požadovaných rezidenþních míst pro daný obor pro jednoho žadatele je
stanoven v pĜíloze této Výzvy.
(3) V pĜípadČ, že poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice žádá
o rezidenþní místa v jednom oboru pro více organizaþních složek (napĜ. odštČpný závod,
stĜedisko apod.), podává jednu žádost, na které uvede všechny organizaþní složky, pro které
žádá o poskytnutí dotace v daném oboru.
(4) Pokud je žadatelem fyzická osoba, údaje o bydlišti / trvalém pobytu fyzické osoby musí
odpovídat údajĤm uvedeným v rozhodnutí o udČlení oprávnČní k poskytování zdravotních
služeb.
(5) PĜílohy žádosti tvoĜí tyto dokumenty v elektronické podobČ:
a) bČžná kopie rozhodnutí o akreditaci na praktickou a/nebo teoretickou þást SV
(pĜedkládá akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb),
b) bČžná kopie rámcové smlouvy (smluv) o zajištČní teoretické a/nebo praktické þásti
vzdČlávacího programu s akreditovaným zdravotnickým zaĜízením v pĜípadČ, že
žadatel je neakreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru, pro který žádá
o dotaci na rezidenþní místo,
c) vyplnČný a podepsaný formuláĜ „Informace o vlastnické a rozhodovací struktuĜe
žadatele“ - neplatí pro fyzické osoby,
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d) údaje o skuteþném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skuteþných majitelĤ ve formČ úplného výpisu platných údajĤ a údajĤ, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
e) profesní životopis školitele.
(6) Jestliže žádost podepisuje jiná osoba než statutární orgán, je nutné k žádosti doložit plnou
moc dané osoby.
(7) NesprávnČ anebo neúplnČ vyplnČná žádost (s nesprávnými anebo chybČjícími pĜílohami)
je považována za žádost trpící vadami. Taková žádost je ve smyslu ustanovení § 14j odst.
4 písm. c) zákona þ. 218/2000 Sb. vylouþena a Ĝízení zastaveno.

ýl. 8
Termíny
28. února 2022 - koneþný termín pro podání žádosti.
11. kvČtna 2022 - termín pro schválení poskytnutí dotace, vydání a zveĜejnČní hromadného
rozhodnutí ministra se soupisem oborĤ s uvedením úspČšných žadatelĤ.

ýl. 9
Informace k žádostem a kontakty
Administrátor
Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví
OddČlení rezidenþních míst
Ruská 85
100 05 Praha 10
tel: 271 019 563
votrubova@ipvz.cz
regentova@ipvz.cz
ID datové schránky cf2uiwg
www.ipvz.cz

ýl. 10
Úþinnost
Tato Výzva nabývá úþinnosti dnem zveĜejnČní na webu MZ.

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.,
námČstkynČ pro zdravotní péþi
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
vydává

Metodiku pro pĜíjemce dotace
z dotaþního programu Ministerstva zdravotnictví

REZIDENýNÍ MÍSTA
na realizaci projektĤ podpory specializaþního vzdČlávání
v nelékaĜských oborech

2022

V Praze dne 14. Ĝíjna 2021
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ýl. 1
Úvodní ustanovení a legislativní rámec
(1) Ministerstvo zdravotnictví ýR (dále jen „MZ“) vydává v souladu s § 14j zákona þ. 218/2000
Sb., o rozpoþtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 218/2000 Sb.“), dále v souladu se zákonem
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 500/2004 Sb.“),
dále v souladu se zákonem þ. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní Ĝád), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 255/2012 Sb.“), a dále v návaznosti na ustanovení
§ 60a až 60d zákona þ. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpĤsobilosti
k výkonu nelékaĜských zdravotnických povolání - zákon o nelékaĜských zdravotnických
povoláních ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 96/2004 Sb.“), Metodiku pro
pĜíjemce dotace (dále jen „Metodika“) na realizaci projektĤ podpory specializaþního vzdČlávání
v nelékaĜských oborech z dotaþního programu Rezidenþní místa.
(2) Veškeré informace spojené s podáním žádosti o poskytnutí dotace vþetnČ termínĤ
a kontaktĤ jsou plnČ obsaženy ve VýzvČ k podání Žádosti o poskytnutí dotace, která je
zveĜejnČna zvlášĢ.
(3) Na poskytování dotací z Programu rezidenþní místa se nevztahuje Usnesení vlády þ. 591
ze dne 1.6.2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpoþtu ýeské
republiky nestátním neziskovým organizacím ústĜedními orgány státní správy.
(4) Metodikou se stanovují zejména podmínky a termíny pro vydání rozhodnutí, výbČr
rezidenta, hodnocení formálních náležitostí a kritérií odborného hodnocení žádosti, tvorbu
finanþního a vzdČlávacího plánu, zpĤsob a termíny þerpání dotace, zpĤsob a termíny
vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem, hodnocení projektu a závČreþné zprávy a další
povinnosti spojené s þerpáním dotace.
(5) Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona þ. 218/2000 Sb. není na poskytnutí dotace
z dotaþního programu Rezidenþní místa právní nárok. Dotace se poskytuje na þásteþnou
úhradu nákladĤ specializaþního vzdČlávání rezidenta.
(6) Pokud dojde ke zmČnám relevantních právních norem, vyhrazuje si MZ právo na zmČnu
podmínek, požadavkĤ a prĤbČhu Ĝízení a þerpání dotace stanovených touto Metodikou.
PĜípadné zmČny budou uveĜejnČny ve VČstníku MZ a na webových stránkách MZ.
(7) MZ upozorĖuje, že jako poskytovatel dotace bude zpracovávat osobní údaje uvedené v
žádosti o poskytnutí dotace, resp. osobní údaje o vybraném rezidentovi, a to na základČ
ustanovení § 14 a násl. zákona þ. 218/2000 Sb., ve spojení s ustanovením þl. 6 odst. 1 písm.
e) naĜízení Evropského parlamentu a Rady (EU) þ. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochranČ
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajĤ a o volném pohybu tČchto údajĤ
a o zrušení smČrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o ochranČ osobních údajĤ).
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ýl. 2
PĜedmČt a cíle dotaþního programu Rezidenþní místa
(1) Dotaþní program Rezidenþní místa je dĤležitým nástrojem MZ pro naplĖování priorit
stabilizace a rozvoje nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ.
(2) PĜedmČtem dotaþního programu jsou výhradnČ projekty zamČĜené na podporu
specializaþního vzdČlávání nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ ve vybraných oborech
uvedených v naĜízení vlády þ. 31/2010 Sb., o oborech specializaþního vzdČlávání a oznaþení
odbornosti zdravotnických pracovníkĤ se specializovanou zpĤsobilostí v platném znČní (dále
jen „naĜízení vlády þ. 31/2010 Sb.“)
(3) Konkrétní cíle dotaþního programu:
a) dotaþní podpora celoživotního vzdČlávání (specializaþní vzdČlávání) nelékaĜských
zdravotnických pracovníkĤ a jiných odborných pracovníkĤ,
b) dotaþní podpora nelékaĜských zdravotnických pracovníkĤ, kteĜí již þást specializaþní
pĜípravy v oboru absolvovali, a dotace je poskytována na zbývající þást,
c) dotaþní podpora specializaþního vzdČlávání v oborech, ve kterých je aktuální
nedostatek specialistĤ, a to celorepublikovČ nebo regionálnČ,
d) dále dotaþní podpora specializaþního vzdČlávání v tČch oborech, které
dle pĜedpokladu budou v dalších letech potĜebné.

ýl. 3
Pojmy
Pro potĜeby této Metodiky se rozumí:
(1) Administrátor – pĜímo Ĝízená organizace MZ, která je ve smyslu ustanovení § 14g zákona
þ. 218/2000 Sb. povČĜena administrací vybraných þinností dotaþního programu Rezidenþní
místa. Touto organizací je Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví, se sídlem
Ruská 85, 100 05 Praha 10, www.ipvz.cz
(2) Dotace – penČžní prostĜedky ze státního rozpoþtu, které jsou úþelovČ vázány, a lze je
þerpat pouze na úhradu nákladĤ pĜímo spojených se specializaþním vzdČláváním
v nelékaĜských oborech v rámci dotaþního programu Rezidenþní místa. Dotace mají
neinvestiþní charakter.
(3) Metodika – soubor pokynĤ a pravidel závazných pro pĜíjemce dotace, a to k Ĝádnému
vedení agendy spojené s realizací projektĤ podpory specializaþního vzdČlávání
v nelékaĜských oborech.
(4) Ministerstvo zdravotnictví – ústĜední orgán státní správy ýR, poskytovatel dotace.
(5) Odbor ošetĜovatelství a nelékaĜských povolání (dále jen „odbor ONP“) - útvar MZ.
(6) Projekt – víceletý proces specializaþního vzdČlávání podporovaný penČžními prostĜedky
ze státního rozpoþtu a smČĜující k získání atestace v nelékaĜském oboru stanoveném MZ.
a) Projekt je zahájen vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenþní místo,
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b) projekt je ukonþen splnČním všech požadavkĤ daných vzdČlávacím programem
pĜíslušného specializaþního vzdČlávání. V pĜípadČ vČtšího poþtu rezidentĤ v jednom
projektu (oboru) je projekt ukonþen splnČním všech požadavkĤ daných vzdČlávacím
programem pĜíslušného specializaþního vzdČlávání posledního z rezidentĤ,
c) projekt mĤže být ukonþen pĜedþasnČ napĜ. z dĤvodu, ukonþení pracovního pomČru
rezidenta, úmrtí rezidenta apod.,
(7) PĜíjemce dotace
(a) poskytovatel zdravotních služeb s rezidenþním místem, kterému je na základČ rozhodnutí
MZ poskytnuta dotace na þásteþnou úhradu nákladĤ pĜímo spojených se specializaþním
vzdČláváním
(b) Krajská hygienická stanice s rezidenþním místem, které jsou na základČ rozhodnutí MZ
poskytnuty prostĜednictvím rozpoþtového opatĜení finanþní prostĜedky na þásteþnou úhradu
nákladĤ pĜímo spojených se specializaþním vzdČláváním. (V pĜípadČ, že se jedná o pĜesun
finanþních prostĜedkĤ na platy rezidentĤ a školitelĤ v krajských hygienických stanicích, je nutné
mít na zĜeteli, že KHS jsou orgány státní správy spadající pod zákon
þ. 234/2014 Sb., o státní službČ a veškeré zmČny týkající se platĤ – tzv. zmČny systemizace,
musí být pĜedem schváleny vládou).
(8) Rezident – úþastník specializaþního vzdČlávání vybraný na základČ výbČrového Ĝízení na
rezidenþní místo.
(9) Rezidenþní místo – místo u poskytovatele zdravotních služeb nebo u krajské hygienické
stanice urþené ke studiu specializaþního vzdČlávání, na které mĤže poskytovatel zdravotních
služeb nebo krajská hygienická stanice podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpoþtu.
(10) Školitel – zdravotnický pracovník s odbornou a specializovanou zpĤsobilostí odpovídající
zamČĜení pĜíslušného vzdČlávacího programu.
(11) VýbČrové Ĝízení na rezidenta – proces, pĜi kterém poskytovatel zdravotních služeb
s rezidenþním místem nebo krajská hygienická stanice s rezidenþním místem vyhlásí
výbČrové Ĝízení, a to dle vyhlášky MZ þ. 186/2009 Sb., o stanovení postupu pĜi vyhlášení
výbČrového Ĝízení na rezidenþní místo a základních kritérií výbČru rezidenta (o rezidenþních
místech), (dále jen „vyhláška þ.186/2009 Sb.“).
(12) Webové stránky MZ – internetová stránka MZ, kde jsou mimo jiné zveĜejĖovány informace
ohlednČ dotaþního programu Rezidenþní místa, konkrétnČ: www.mzcr.cz - OšetĜovatelství
a nelékaĜská povolání – Rezidenþní místa.
(13) Komise pro hodnocení formálních náležitostí podaných žádostí o poskytnutí dotace (dále
jen „komise pro hodnocení formálních náležitostí“) - jmenovaná MZ, složená z pracovníkĤ
administrátora a pracovníkĤ odboru ONP.
(13) Akreditaþní komise – poradní orgán MZ zĜízený mimo jiné také k odbornému posouzení
žádostí o udČlení nebo prodloužení akreditace podle § 46 zákona þ. 96/2004 Sb., k posouzení
odejmutí akreditace a k odbornému hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na rezidenþní
místo podle § 60a zákona þ. 96/2004 Sb.
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ýl. 4
Hodnocení žádosti o poskytnutí dotace
(1) Hodnocení žádosti o poskytnutí dotace:
a) hodnocení formálních náležitostí provádí komise pro hodnocení formálních náležitostí
b) odborné hodnocení provádí akreditaþní komise.
(2) Komise pro hodnocení formálních náležitostí vypracuje ke každé podané žádosti protokol
(kontrolní list), jenž obsahuje identifikaþní údaje o žadateli, þasové údaje o podání, údaje
o úplnosti a správnosti formálních náležitostí, a v pĜípadČ žádostí trpících vadami také uvedení
vady. Protokoly (kontrolní listy) v elektronické formČ budou dennČ pĜedávány MZ, Ĝediteli
odboru ONP.
(3) MZ výslovnČ prohlašuje, že žadatelé, jejichž žádost trpí vadami, nebudou vyzýváni
k odstranČní vad žádosti.
(4) Seznam žádostí vylouþených pro nesplnČní formálních náležitostí bude zveĜejnČn
na webových stránkách MZ do 30 dnĤ od dne uplynutí termínu pro podání žádostí.
(5) Ve smyslu ustanovení § 60a zákona þ. 96/2004 Sb. mĤže žadatel, jehož žádost byla
vylouþena, ve lhĤtČ 5 dnĤ od zveĜejnČní podat námitku. MZ o námitkách rozhodne do 30 dnĤ
od jejich doruþení.
(6) Odborné hodnocení žádosti provádí akreditaþní komise. Akreditaþní komise hodnotí
žádosti z hlediska kvality zajištČní prĤbČhu celého vzdČlávacího programu, personálního,
vČcného a technického zajištČní každého rezidenþního místa a rovnomČrné dostupnosti
rezidenþních míst na území ýeské republiky.
(7) Hodnotící kritéria odborného hodnocení a jejich bodová klasifikace:
a) kvalita zajištČní prĤbČhu celého vzdČlávacího programu vþetnČ personálního, vČcného
a technického zajištČní (0–60 bodĤ) je hodnocena po odborné stránce posuzovatelem
akreditaþní komise, který má specializovanou zpĤsobilost v pĜíslušném oboru,
b) regionální kritérium (0–40 bodĤ) - potĜebnost odborníkĤ urþitého oboru v daném
regionu ýR a udržení tohoto oboru v daném regionu, aktuální data z Ústavu
zdravotnických informací a statistiky ýR poskytne akreditaþní komisi odbor ONP,
c) penalizace – pĜi porušení jednotlivých bodĤ souþasnČ, se penalizace sþítají
x

pokud pĜíjemce dotace neprovedl v Ĝádném termínu vypoĜádání vztahĤ se
státním rozpoþtem (dle zákona þ. 218/2000 Sb. a vyhlášky þ. 367/2015 Sb.,
ve znČní vyhlášky þ. 435/2017 Sb.) na základČ posledního rozhodnutí o
poskytnutí dotace – snížení o 10 bodĤ

x

pokud pĜíjemce dotace nevrátil nespotĜebované finanþní prostĜedky na úþet
MZ v termínu stanoveném v rozhodnutí vydaném v kalendáĜním roce
pĜedcházejícímu podání žádosti o dotaci – sníženo o 10 bodĤ

(8) Jednání akreditaþní komise probíhá dle Statutu a jednacího Ĝádu akreditaþní komise MZ.
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(9) Akreditaþní komise dále stanoví, do kterých oborĤ budou nevyužitá rezidenþní místa
pĜesunuta.
(10) Z jednání akreditaþní komise vypracuje administrátor zápis, jehož souþástí bude návrh
hodnocení, návrh poĜadí žádostí pro každý obor zvlášĢ, a to vþetnČ bodového hodnocení a
návrhu na poþet podporovaných rezidenþních míst (vþetnČ pĜesunu míst).

ýl. 5
Schválení dotace a výbČr rezidenta
(1) Odbor ONP na základČ zápisu z akreditaþní komise pĜedloží poradČ vedení MZ výsledky
odborného hodnocení žádostí s návrhem na poskytnutí dotace a poþtem podporovaných
rezidenþních míst. Porada vedení MZ doporuþí schválení dotace a hromadné rozhodnutí
ministra s úspČšnými žadateli vþetnČ oborĤ bude zveĜejnČno na webových stránkách MZ.
(2) VýbČrové Ĝízení na rezidenþní místo se Ĝídí zákonem þ. 96/2004 Sb. a vyhláškou
þ. 186/2009 Sb.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenþním místem nebo krajská hygienická stanice
s rezidenþním místem vyhlásí nejpozdČji do 14 dnĤ ode dne zveĜejnČní rozhodnutí
o poskytnutí dotace výbČrové Ĝízení na schválené rezidenþní místo.
(4) NejpozdČji do 3 dnĤ ode dne vyhlášení výbČrového Ĝízení na rezidenta oznámí
poskytovatel zdravotních služeb s rezidenþním místem nebo krajská hygienická stanice
s rezidenþním místem tuto skuteþnost MZ.
(5) MZ zveĜejní oznámení o vyhlášení výbČrového Ĝízení na webových stránkách MZ.
(6) Termíny pro výbČr rezidenta jsou stanoveny v ýl. 16 této Metodiky.

ýl. 6
VzdČlávací plán, finanþní plán a þestné prohlášení rezidenta
(1) Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenþním místem nebo krajská hygienická stanice
s rezidenþním místem poté, co vybere rezidenta pĜedloží:
a) vzdČlávací plán dle platného vzdČlávacího programu; pro vypracování vzdČlávacího
plánu se použijí formuláĜe šablon pro jednotlivé obory, které jsou umístČny
na webových stránkách MZ.
b) finanþní plán projektu; pro vypracování finanþního plánu se použije formuláĜ Finanþní
plán, který je umístČn na webových stránkách MZ
c) þestné prohlášení rezidenta umístČn na webových stránkách MZ

ČÁSTKA 14/2021
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(2) PĜi zpracování tabulky vzdČlávacího plánu je nutné vyplnit:
a) v jakém roce a u jakého poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické
stanice rezident bude plnit jednotlivé povinné stáže a kurzy stanovené vzdČlávacím
programem,
b) termín zahájení specializaþního vzdČlávání,
c) termín zaĜazení do oboru
d) termín nástupu na rezidenþní místo
e) zapoþtené moduly
f)

absolvované moduly.

(3) PĜi zpracovávání finanþního plánu je nezbytné se Ĝídit Pokyny k vyplnČní finanþního plánu,
které jsou pĜílohou þ. 1 této Metodiky
(4) Vypracovaný vzdČlávací plán a finanþní plán je pĜíjemce dotace povinen nejpozdČji
do 30 dnĤ od výbČru rezidenta doruþit na adresu administrátora.

ýl. 7
ýerpání dotace
(1) Dotace se poskytuje po dobu trvání pĜíslušného specializaþního vzdČlávání, které odpovídá
optimální délce stanovené schváleným vzdČlávacím programem.
(2) Dotaci na rezidenþní místo nelze poskytnout zpČtnČ za kalendáĜní mČsíce,
které pĜedcházely podání žádosti o poskytnutí dotace z dotaþního programu RM.
(3) Jestliže zdravotnický pracovník již þást vzdČlávacího programu absolvoval nebo mu byla
þást vzdČlávacího programu uznána, dotace bude poskytnuta pouze na zbývající þást
vzdČlávacího programu v souladu se zpĤsobem výpoþtu uvedeným v pĜíloze þ. 1 této
Metodiky. Tato informace musí být uvedena ve vzdČlávacím plánu rezidenta.
(4) PenČžní prostĜedky jsou úþelovČ vázané a dle ustanovení § 60a odst. 2 a 3 zákona
þ. 96/2004 Sb. se dotace poskytuje na úhradu nákladĤ spojených se specializaþním
vzdČláváním rezidenta, které jsou tvoĜeny zejména:
a) mzdovými a dalšími náklady spojenými s pobytem rezidenta na pracovišti, i mimo
pracovištČ zamČstnavatele, pĜiþemž mzdové náklady (hrubá mzda rezidenta a odvody
na zdravotní a sociální pojištČní za zamČstnavatele ve stanovené výši pro pĜíslušný rok)
tvoĜí nejménČ 55% celkové výše dotace,
b) výše odvodĤ je stanovena v celkové výši 33,8%, pokud není legislativnČ upraveno jinak,
c) mzdové náklady na školitele, který je zamČstnancem pĜíjemce dotace s rezidenþním
místem v maximální výši 20% z celkové výše dotace,
d) náklady na povinné kurzy a stáže stanovené vzdČlávacím programem, pokud jsou
zajištČny nákupem služeb,
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e) náklady na jízdné a stravné dle ustanovení § 156 až 189 zákona þ. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce spojené s pobytem rezidenta mimo pracovištČ zamČstnavatele
v souvislosti s plnČním požadavkĤ podle vzdČlávacího programu,
f) úhradami za uznatelné materiálové náklady.
(5) Na projekty zahájené v roce 2022 budou penČžní prostĜedky uvolnČny ve 4. þtvrtletí téhož
roku, a to na základČ pĜedložených vzdČlávacích a finanþních plánĤ.
(6) V dalších letech jsou penČžní prostĜedky zasílány v jediném výplatním termínu pro daný
kalendáĜní (rozpoþtový) rok, a to do 30. þervna.
(7) PenČžní prostĜedky budou pĜevedeny na þíslo úþtu poskytovatele zdravotních služeb
s rezidenþním místem nebo provedením rozpoþtového opatĜení pĜesunem do krajské
hygienické stanice s rezidenþním místem (dále jen „pĜíjemce dotace“), který je uveden
v žádosti o poskytnutí dotace.
(8) Jestliže zĜizovatelem pĜíjemce dotace je kraj nebo obec, jsou penČžní prostĜedky zasílány
na úþet zĜizovatele.
(9) PĜípadné doplatky þi vratky se uskuteþní dle aktuální potĜeby tak, že žádost o zmČnu
þerpání dotace musí být na adresu administrátora podána nejpozdČji do 31. Ĝíjna.
ýl. 8

PĜerušení a zastavení þerpání dotace
(1) MZ pĜeruší þerpání dotace po dobu pĜerušení specializaþního vzdČlávání rezidenta.
Celková doba pĜerušení nesmí v souhrnu pĜekroþit 5 let.
(2) V pĜípadČ zahájení nebo ukonþení pĜerušení specializaþního vzdČlávání rezidenta,
pĜíjemce dotace nejpozdČji do 15 dnĤ toto oznámí zasláním žádosti o zmČnu na adresu
administrátora. FormuláĜ žádosti o zmČnu je zveĜejnČn na webových stránkách MZ.
3) Pokud pĜerušení þerpání dotace trvá více než pČt let, pĜíjemce dotace požádá o ukonþení
a až následnČ zašle závČreþnou zprávu.
(4) MZ zastaví þerpání dotace jestliže:
a) je pĜedþasnČ ukonþeno specializaþní vzdČlávání rezidenta v oboru, na který je dotace
na rezidenþní místo poskytnuta,
b) je ukonþen pracovní pomČr rezidenta u pĜíjemce dotace,
c) pĜíjemce dotace poruší povinnosti vyplývající z § 60d zákona þ. 96/2004 Sb.
þi povinnosti vyplývající ze zákona þ. 218/2000 Sb.,
d) pĜerušení specializaþního vzdČlávání v souhrnu pĜekroþí 5 let.
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ýl. 9
Žádost o zmČnu
(1) PĜíjemce dotace mĤže v prĤbČhu specializaþního vzdČlávání rezidenta požádat
o schválení zmČny v již odsouhlasených vzdČlávacích a finanþních plánech nebo také dalších
údajĤ uvedených na vydaném rozhodnutí þi na žádosti o poskytnutí dotace.
(2) PĜíjemce dotace podá žádost o zmČnu prostĜednictvím datové schránky administrátora
nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne, kdy tato zmČna nastala. FormuláĜ žádosti o zmČnu je zveĜejnČn
na webových stránkách MZ.
(3) V pĜípadČ žádosti o zmČnu vzdČlávacího plánu musí být k žádosti pĜipojen opravený
vzdČlávací i finanþní plán.
(4) Žádost o zmČnu bude posouzena odborem ONP a v pĜípadČ, že zmČna bude schválena,
MZ vydá zmČnové rozhodnutí nebo stanovisko o akceptaci.
(5) Koneþný termín pro podání žádosti o zmČnu na adresu administrátora je 31. Ĝíjen daného
kalendáĜního roku.
(6) Jestliže u pĜíjemce dotace dojde ke zmČnČ statutárního orgánu, zašle pĜíjemce dotace
prostĜednictvím datové schránky administrátora informaci o této zmČnČ spolu s údaji o novém
statutárním orgánu.

ýl. 10
Povinnosti pĜíjemce dotace
(1) Povinnosti pĜíjemce dotace vyplývají zejména z ustanovení § 60d zákona þ. 96/2004 Sb.
a dále vyplývají zejména z ustanovení § 14 a násl. zákona þ. 218/2000 Sb.
(2) PĜíjemce dotace je povinen zejména:
a) oznámit písemnČ ve lhĤtČ do 15 dnĤ na adresu administrátora veškeré zmČny údajĤ
uvedených na vydaném rozhodnutí þi na žádosti o poskytnutí dotace, ode dne, kdy
zmČna nastala,
b) vypoĜádat pĜednostnČ, pĜed pĜípadným zánikem organizace, vztahy se státním
rozpoþtem,
c) vrátit nevyþerpané prostĜedky spolu s vypoĜádáním dotace nejpozdČji do 30 dnĤ
od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukonþení, jestliže se projekt
neuskuteþní nebo je pĜedþasnČ ukonþen,
d) pokud pĜíjemce dotace není schopen projekt zahájit, a z tohoto dĤvodu þerpat dotaci,
je povinen oznámit tuto skuteþnost prostĜednictvím datové schránky administrátorovi
nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne, kdy tato skuteþnost nastala,
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e) podložit vyplacené mzdové prostĜedky prvotními doklady umožĖujícími kontrolu
skuteþnČ provedené práce, pĜíjemce dotace je povinen prokazatelným a doložitelným
zpĤsobem vést evidenci pracovní doby rezidenta,
f) umožnit poskytovateli dotace kontrolu dokladĤ vedených k þerpání dotace,
g) v pĜípadČ neobsazení rezidenþních míst zašle tuto informaci podepsanou statutárním
orgánem pĜíjemce dotace ministerstvu a administrátorovi prostĜednictvím datové
schránky,
h) po výbČru rezidenta do 30 dnĤ prostĜednictvím datové schránky administrátora zaslat
tyto dokumenty:
x vyplnČný formuláĜ Informace o vybraném rezidentovi, formuláĜ je zveĜejnČn na
webových stránkách MZ,
x vzdČlávací plán s pĜípadným potvrzením o zapoþtení nebo absolvování nČkteré
þásti vzdČlávacího programu,
x finanþní plán,
x þestné prohlášení
(3) Ve vztahu k poskytnutým penČžním prostĜedkĤm musí být kontrolní systém pĜíjemce
dotace zaveden a nastaven v souladu se zákonem þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve
veĜejné správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem
þ. 255/2012 Sb.
(4) PĜíjemce dotace je povinen finanþní prostĜedky použít výhradnČ k realizaci projektu.
(5) PĜíjemce dotace je dále povinen:
a) vést úþetnictví v souladu se zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a jeho provádČcími pĜedpisy,
b) vést úþetnictví úplnČ, prĤkaznČ a pravdivČ tak, aby jednotlivé druhy uznatelných
nákladĤ byly vedeny oddČlenČ od ostatních nákladĤ,
c) vést úþetnictví zvlášĢ k projektu a zvlášĢ k dotaci dokládající Ĝádné zaúþtování nákladĤ
jednotlivých položek finanþních prostĜedkĤ (náklady hrazené z dotace poskytnuté MZ)
d) zĜetelnČ oznaþit úþetní doklady prokazující využití finanþních prostĜedkĤ dotace,
e) vynakládat poskytnuté finanþní prostĜedky z dotace úþelnČ, hospodárnČ a efektivnČ,
pĜiþemž:
x úþelností se rozumí použití finanþních prostĜedkĤ z dotace, které zajistí optimální míru
dosažení úþelu, pro který je projekt realizován,
x hospodárností se rozumí minimalizace výdajĤ finanþních prostĜedkĤ z dotace
k zajištČní cíle projektu pĜi dodržení odpovídající kvality stanoveného cíle,
x efektivností se rozumí použití finanþních prostĜedkĤ z dotace, kdy je dosaženo
nejlepších možných výstupĤ (napĜ. rozsah, kvalita) ve srovnání s objemem prostĜedkĤ
na zajištČní tČchto výstupĤ,
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ýl. 11
PrĤbČžná zpráva o realizaci projektu
(1) PĜíjemce dotace na adresu administrátora zašle vždy nejpozdČji do 31. ledna zpracovanou
PrĤbČžnou zprávu o realizaci projektu (dále jen „PrĤbČžná zpráva“) za pĜedešlý kalendáĜní
(rozpoþtový) rok. PrĤbČžná zpráva se pĜedkládá na formuláĜi PrĤbČžná zpráva umístČném
na webových stránkách MZ.
(2) PrĤbČžná zpráva zahrnuje všechny absolvované ( i uznané) þásti vzdČlávacího programu
v daném roce, pĜehled zbývajících þástí vzdČlávacího programu a informace o þerpání
finanþních prostĜedkĤ, s komentáĜem k jejich þerpání v þlenČní podle aktuálnČ vydaného
rozhodnutí.
(3) V pĜípadČ, že bČhem kalendáĜního roku došlo ke zmČnČ finanþního plánu a tím k vydání
zmČnového rozhodnutí, použije se jako podklad pro PrĤbČžnou zprávu aktuálnČ platné
rozhodnutí se schváleným finanþním plánem.
(4) Finanþní þást PrĤbČžné zprávy musí být v souladu s vypoĜádáním se státním rozpoþtem.
(5) PrĤbČžná zpráva obsahuje informace o všech rezidentech daného projektu.
(6) K prĤbČžným zprávám se nepĜikládají kopie atestaþních diplomĤ rezidentĤ, kteĜí v daném
roce složili atestaci. Tyto dokumenty se pĜikládají pouze k ZávČreþné zprávČ.

ýl. 12
ZávČreþná zpráva o realizaci projektu
(1) K ukonþení projektu dojde úspČšným vykonáním atestaþní zkoušky posledním z rezidentĤ
uvedených na rozhodnutí.
(2) Po skonþení projektu pĜíjemce dotace na adresu administrátora zašle nejpozdČji
do 31. ledna závČreþnou zprávu o realizaci projektu (dále jen „ZávČreþná zpráva“). ZávČreþná
zpráva se pĜedkládá na formuláĜi ZávČreþná zpráva umístČném na webových stránkách MZ.
(3) ZávČreþná práva zahrnuje popis a zhodnocení realizace odborné þásti projektu a finanþní
vyúþtování, jehož souþástí je výkaz o þerpání dotace s komentáĜem k þerpání poskytnutých
penČžních prostĜedkĤ v þlenČní podle platného rozhodnutí. PĜílohou ZávČreþné zprávy jsou
bČžné kopie atestaþních diplomĤ rezidentĤ.
(4) ZávČreþnou zprávu pĜedkládá i pĜíjemce dotace, u kterého došlo k pĜedþasnému ukonþení
projektu, do zprávy uvede dĤvod pĜedþasného ukonþení.
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ýl. 13
VypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem
(1) Pro pĜíjemce dotace je závazná vyhláška þ. 367/2015 Sb., o zásadách a lhĤtách finanþního
vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem, státními finanþními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finanþním vypoĜádání), ve znČní vyhlášky 435/2017 Sb. (dále jen „vyhláška þ.
367/2015 Sb., ve znČní vyhlášky 435/2017 Sb.“)
(2) VypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem musí být provedeno ve smyslu ustanovení
zákona þ. 218/2000 Sb. a v souladu s výše uvedenou vyhláškou do 15. února následujícího
kalendáĜního roku vþetnČ.
(3) Pokud jsou uznatelné náklady za kalendáĜní rok nižší, než je výše dotace poskytnuté
na daný rok, je pĜíjemce dotace povinen nespotĜebované penČžní prostĜedky vrátit do státního
rozpoþtu. NespotĜebované penČžní prostĜedky z poskytnuté dotace se zasílají:
a) na úþet þ. 2528001/0710 u ýeské národní banky, jestliže jsou odeslány ještČ v daném
kalendáĜním roce tak, aby na úþet MZ byly pĜipsány nejpozdČji do 28.prosince,
b) na úþet þ. 6015-2528001/0710 u ýeské národní banky, jestliže jsou z úþtu pĜíjemce
dotace odepsány až po 1. lednu následujícího roku, nejpozdČji však 15. února vþetnČ.
c) pĜíjemce dotace uvede variabilní symbol prvních sedm þísel pĜed lomítkem (þíslo
rozhodnutí)
(4) PenČžní prostĜedky odepsané z úþtu pĜíjemce dotace po 15. únoru budou poukázány zpČt
na úþet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem
prostĜednictvím místnČ pĜíslušného finanþního úĜadu.
(5) VypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem podává pĜíjemce dotace na pĜíslušných
formuláĜích a zpĤsobem uvedeným ve vyhlášce þ. 367/2015 Sb., ve znČní vyhlášky 435/2017
Sb., a zašle jej MZ prostĜednictvím datové schránky nebo poštou.
(6) PĜíjemce dotace, jehož zĜizovatelem je jiná organizaþní složka státu, jiné ministerstvo,
provádí vypoĜádání vztahĤ se stáním rozpoþtem vĤþi svému vČcnČ pĜíslušnému zĜizovateli,
a to vþetnČ pĜevodu penČžních prostĜedkĤ.
(7) PĜíjemce dotace, jehož zĜizovatelem je obec nebo kraj, provede vypoĜádání se státním
rozpoþtem prostĜednictvím pĜíslušného krajského úĜadu, jemuž pĜedloží podklady nejpozdČji
do 5. února a souþasnČ na úþet pĜíslušného krajského úĜadu poukáže nespotĜebované
penČžní prostĜedky.
(8) Nedodržením postupĤ, lhĤt a termínĤ pro vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem dojde
dle ustanovení § 44 a násl. zákona þ. 218/2000 Sb. k porušení rozpoþtové káznČ a pĜíjemce
dotace se vystavuje pĜípadnému sankþnímu postihu.
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ýl. 14
Kontrolní zpráva
(1) PĜíjemce dotace je povinen na konci projektu zajistit kontrolu hospodaĜení se státní dotací:
a) prostĜednictvím externího auditora, který je zapsán v seznamu auditorĤ, jestliže
celková þástka souþtu všech dotací realizovaných prostĜednictvím MZ pĜesáhne
u jednoho pĜíjemce dotace na konci projektu þástku 1 500 000,- Kþ,
b) prostĜednictvím vlastních zamČstnancĤ kontroly nebo prostĜednictvím externího
auditora, který je zapsán v seznamu auditorĤ, jestliže celková þástka souþtu všech
dotací realizovaných prostĜednictvím MZ nepĜesáhne u jednoho pĜíjemce dotace
na konci projektu þástku 1 500 000,- Kþ.
(2) Externí auditor musí být nezávislý jak na státních orgánech, tak na kontrolovaném subjektu,
tak i na osobách spojených s kontrolovaným subjektem.
(3) Výsledek kontroly je projednán s nejvyšším orgánem pĜíjemce dotace a zaslán
administrátorovi nejpozdČji do 30. þervna následujícího roku po ukonþení projektu.
(4) V kontrolní zprávČ je nezbytné výslovnČ uvést:
a) zda þerpání dotace za pĜíslušný projekt probíhalo v souladu s rozhodnutím
þ. ……………/20YY/ONP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na rezidenþní místo vydaným
MZ dne … a dále,
b) zda þerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými ústĜedním orgánem státní
správy – MZ. Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel.

ýl. 15
Školitel
(1) Požadavky na školitele jsou vymezeny pĜíslušným vzdČlávacím programem zveĜejnČným
ve VČstníku MZ, na webových stránkách MZ a ustanoveními § 55 a násl. zákona þ. 96/2004
Sb.
(2) Školitelem je výhradnČ zdravotnický pracovník s odbornou a specializovanou zpĤsobilostí
odpovídající zamČĜení vzdČlávacího programu v pĜíslušném oboru, který je souþasnČ
zamČstnancem poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické stanice.
(3) Další požadavky na školitele:
a) splnČní odbornostních požadavkĤ uvedených v pĜíslušném vzdČlávacím programu,
b) úvazek 1,0 u poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické stanice, neníli pĜíslušným vzdČlávacím programem dáno jinak,
c) nejménČ 3 roky praxe v pĜíslušné specializované þinnosti v daném oboru, není-li
pĜíslušným vzdČlávacím programem dáno jinak.

22

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 14/2021

ýl. 16
Termíny
13. dubna
11.kvČtna

zasedání akreditaþní komise
schválení poskytnutí dotace, vydání a zveĜejnČní hromadného
rozhodnutí ministra spolu se soupisem oborĤ s pĜidČlenými
rezidenþními místy jednotlivým žadatelĤm

do 25. kvČtna

vyhlášení 1. kola výbČrového Ĝízení na rezidenþní místo

do 30. þervna

ukonþení 1. kola výbČrového Ĝízení (lhĤta pro podání pĜihlášek nesmí
být kratší než 15 pracovních dní)

do 15. þervence

oznámení výsledkĤ 1. kola výbČrového Ĝízení (max. lhĤta þiní
10 pracovních dní ode dne ukonþení výbČrového Ĝízení), pĜípadné
vyhlášení 2. kola výbČrového Ĝízení

do 26. srpna

zaslání vzdČlávacího a finanþního plánu rezidentĤ vybraných v 1. kole
na adresu administrátora (do 30 dnĤ od výbČru rezidenta)
ukonþení 2. kola výbČrového Ĝízení (lhĤta pro podání pĜihlášek nesmí
být kratší než 15 pracovních dní)

do 9. záĜí

oznámení výsledkĤ 2. kola výbČrového Ĝízení (max. lhĤta þiní
10 pracovních dní ode dne ukonþení výbČrového Ĝízení)

do 19. Ĝíjna

zaslání vzdČlávacího a finanþního plánu rezidentĤ vybraných
ve 2. kole (do 30 dnĤ od výbČru rezidenta) na adresu administrátora

31. Ĝíjen

koneþný
termín
pro
na adresu administrátora

31. leden

zaslání PrĤbČžné zprávy nebo ZávČreþné zprávy na adresu
administrátora

15. únor

vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem.

podání

žádosti

o

zmČnu

–
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ýl. 17
Kontakty

Poskytovatel dotace
Ministerstvo zdravotnictví ýR
Odbor ošetĜovatelství a nelékaĜských povolání
Palackého námČstí 375/4
128 01 Praha 2
onp@mzcr.cz
www.mzcr.cz
ID datové schránky: pv8aaxd

Administrátor
Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví
OddČlení rezidenþních míst
Ruská 85
100 05 Praha 10
271 019 563
votrubova@ipvz.cz
regentova@ipvz.cz
www.ipvz.cz
ID datové schránky cf2uiwg

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.,
námČstkynČ pro zdravotní péþi

24

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 14/2021

PĜíloha þ. 1

FINANýNÍ PLÁN

projektĤ specializaþního vzdČlávání
v nelékaĜských oborech

2022

ýl. 1
Úvodní pokyny
(1) PenČžní prostĜedky jsou úþelovČ vázané a dle ustanovení § 60 a odst. 2 a 3 zákona
þ. 96/2004 Sb. o nelékaĜských zdravotnických povoláních se dotace poskytuje na úhradu
nákladĤ spojených se specializaþním vzdČláváním rezidenta, které jsou tvoĜeny zejména:
a) mzdovými a dalšími náklady spojenými s pobytem rezidenta mimo pracovištČ
zamČstnavatele, pĜiþemž mzdové náklady (hrubá mzda rezidenta a odvody na zdravotní

ČÁSTKA 14/2021

b)
c)
d)
e)

f)



25

VĚSTNÍK MZ ČR

a sociální pojištČní za zamČstnavatele ve stanovené výši pro pĜíslušný rok) tvoĜí
nejménČ 55 % celkové výše dotace,
výše odvodĤ je stanovena v celkové výši 33,8 %, pokud není legislativnČ upraveno
jinak,
mzdové náklady na školitele, který je zamČstnancem pĜíjemce dotace s rezidenþním
místem (mateĜské pracovištČ) v maximální výši 20 % z celkové výše dotace,
náklady na povinné kurzy a stáže stanovené vzdČlávacím programem, jestliže kurzy þi
stáže nejsou zajištČny pĜímo u zamČstnavatele, ale jsou zajištČny nákupem služeb,
náklady na jízdné a stravné s max. hospodárností dle ustanovení § 156 až § 189 zákona
þ. 262/2006 Sb., zákoníku práce spojené s pobytem rezidenta mimo pracovištČ
zamČstnavatele v souvislosti s plnČním požadavkĤ podle vzdČlávacího programu,
úhradami za uznatelné materiálové náklady.

(2) Dotace se poskytuje po dobu trvání pĜíslušného specializaþního vzdČlávání, které odpovídá
minimální délce stanovené vzdČlávacím programem vytvoĜeným v souladu s naĜízením vlády
þ. 31/2010 Sb. o oborech specializaþního vzdČlávání a oznaþení odbornosti zdravotnických
pracovníkĤ se specializovanou zpĤsobilostí v platném znČní.
(3) Dotaci na rezidenþní místo nelze poskytnout zpČtnČ za kalendáĜní mČsíce, které
pĜedcházely podání Žádosti o poskytnutí dotace z dotaþního programu Rezidenþní místa.
(4) Jestliže zdravotnický pracovník již þást vzdČlávacího programu absolvoval nebo mu byla
þást vzdČlávacího programu uznána, dotace bude poskytnuta pouze na zbývající þást
vzdČlávacího programu v souladu s þl. 2 odst. 3 písm. i) PĜílohy þ. 1.
(5) Do finanþních plánĤ se uvádČjí pouze prostĜedky poskytované z dotace.
(6) Pro vypracování finanþního plánu slouží formuláĜ s tabulkami I – III. (Listy1,2)
(7) PĜíjemce dotace doruþí vypracovaný finanþní plán nejdéle do 30 dnĤ od výbČru rezidenta
na adresu administrátora: IPVZ, oddČlení rezidenþních míst, Ruská 85, 100 05 Praha 10, nebo
do datové schránky administrátora: cf2uiwg

ýl. 2
Pokyny pro vyplnČní
(1) Tabulka I
a) Rezident – název zdravotnického zaĜízení, resp. organizaþní složky, kde rezident
vykonává své povolání,
- úvazek v rozmezí od 0,5 do 1,0
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b) Školitel* - název zdravotnického zaĜízení, resp. organizaþní složky, kde školitel
vykonává své povolání – vyplĖuje pouze akreditovaný pĜíjemce dotace, kde školitel je
jeho zamČstnancem,
- úvazek pouze 1,0
c) Materiálové náklady – þerpání si stanoví pĜíjemce dotace dle tabulky níže. Údaj na
konci Ĝádku Celkem** musí být shodný s údajem „Hodnota ukazatele celkem“ v tabulce
III.
Materiálové položky pro rezidenta
Délka specializaþního vzdČlávání
Název položky

roky
1–2

roky
3–5

Poþet jedn. Poþet jedn.

Max.
cena za
jedn.

Zdravotnická košile

4 ks

5 ks

500 Kþ

Zdravotnické kalhoty

4 ks

5 ks

500 Kþ

Zdravotnické šaty

4 ks

5 ks

500 Kþ

Zdravotnická obuv

2 páry

3 páry

1 500 Kþ

Sterilní rukavice

100 ks

200 ks

(2) Tabulka II
a) Náklady na kurzy, stáže – jedná se o þástky za povinné moduly podle vzdČlávacího
plánu pĜíslušného oboru, které jsou zajištČny smluvnČ u poskytovatele zdravotních
služeb s platnou akreditací pro daný obor.
Sestava modulĤ musí odpovídat požadavkĤm a rozsahu vzdČlávacího programu
pro daný obor specializaþního vzdČlávání.
Údaj na konci Ĝádku Celkem*** musí být shodný s údajem „Hodnota ukazatele celkem“
v tabulce III.
b) Ostatní náklady – do tabulky II mohou také být uvedeny náhrady cestovních výdajĤ
rezidenta s max. hospodárností.

(3) Tabulka III
a) StejnČ jako u tabulek I a II, tak i zde v tabulce III se vyplĖují pouze bílé kolonky. Kolonky
šedivé a žluté barvy nesou vzorce pro výpoþet.
b) Uvádí se plán þerpání jednotlivých nákladĤ v letech odpovídajících vzdČlávacímu plánu
rezidenta.
c) Celková þástka mzdových nákladĤ rezidenta vþetnČ odvodĤ musí odpovídat minimálnČ
55 % z celkové výše poskytnuté dotace na dané rezidenþní místo.
d) Výše odvodĤ je stanovena ve výši 33,8 %, pokud legislativnČ není upraveno jinak, jejich
výpoþet provedou kolonky šedivé barvy.
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e) Mzdové náklady školitele* vyplĖuje pouze akreditovaný pĜíjemce dotace, kde školitel
je jeho zamČstnancem.
f) Údaj na konci Ĝádku Materiálové náklady** musí být shodný s údajem Celkem v tabulce
I.
g) Údaj na konci Ĝádku Náklady na služby*** musí být shodný s údajem Celkem v tabulce
II.
h) Hodnota ukazatele celkem v Neinvestiþních nákladech musí odpovídat celkové výši
poskytnuté dotace na rezidenþní místo pĜíslušného oboru specializaþního vzdČlávání
vyhlášeného pro daný rok.
i) V pĜípadČ, že dotace je poskytnuta pouze na þást vzdČlávacího programu, tj. rezident
již þást vzdČlávacího programu absolvoval nebo ji má zapoþtenu, bude alikvotní výše
dotace stanovena podle následujícího vzorce:

ܵ݊݁ݒ݊ܽݐá ݒýš݁ ݀݁ܿܽݐ
ܾݕ݄ܿ ݐ݁«ܲ כ³݆íܿí݄ܿ ݄݊݅݀
ܲ݀ݖݒ ݈݁݀ ݄݊݅݀ ݐ݁«³݈áܿܽݒí݄ݑ݉ܽݎ݃ݎ 

Pro obory specializaþního vzdČlávání, u kterých je vzdČlávací program stanoven v mČsících,
platí tento vzorec:

ܵ݊݁ݒ݊ܽݐá ݒýš݁ ݀݁ܿܽݐ
ܾݕ݄ܿ ݐ݁«ܲ כ³݆íܿí݄ܿ ݉³ݏíܿõ
ܲ݉ ݐ݁«³ݏíܿõ ݀ݖݒ³݈áܿܽݒí݄ݑ݉ܽݎ݃ݎ 
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NelékaƎskéoboryvyhlášenéprorok2022
Názevoboru

OboryspecializaēníhovzdĢlávání

Intenzivnípéēe

Celková
délka ástkavoboru
UdĢlenáRM2021
studiav na1rezidenta
mĢsících
24

138000

RM2022

Celkemza2022

184

190

26220000,00

Perioperaēnípéēe

24

138000

36

30

4140000,00

OšetƎovatelskápéēevpediatrii

24

103500

43

30

3105000,00

OšetƎovatelskápéēevchirurgickýchoborech
Domácípéēeahospicovápéēe

24
24

103500
103500

37
3

30
3

3105000,00
310500,00

OšetƎovatelskápéēevpsychiatrii
OšetƎovatelskápéēevinterníchoborech

24
24

103500
103500

24

20

2070000,00

Intenzivnípéēevporodníasistenci

24

138000

35
24

30
25

3105000,00
3450000,00

Klinickáhematologieatransfuzníslužba

24
24

103500
103500

23
16

20
15

2070000,00
1552500,00

ZdravotnickýzáchranáƎ
Logoped

Klinickábiochemie
Urgentnímedicína
Klinickálogopedie

24
36

138000
138000

0

5

690000,00

Fyzioterapeut

Aplikovanáfyzioterapie

24

103500

6
27

10
25

1380000,00
2587500,00

Ergoterapeut

ErgoterapieprodospĢlé

24

103500

2

2

207000,00

Ergoterapeut

ErgoterapieprodĢti

24

103500

0

2

207000,00

10
3
29
17

10
5
29
20

1035000,00
690000,00
3001500,00
2760000,00

0

5

517500,00

0

5

517500,00

0
11
530

5
10
526

517500,00
1035000,00
64273500,00

Všeobecnásestra

Porodníasistentka
Zdravotnílaborant

Zdravot.prac.v§5Ͳ28zák.ē.
OrganizaceaƎízenívezdravotnictví
96/2004Sb.

24

103500

Klinickápsychologie
Zobrazovacítechnologievradiodiagnostice
IPvpediatriianeonatologii

60
24

138000
103500
138000

Hygienaaepidemiologie

24

103500

Odborný pracovník v
ochranČ a podpoĜe veĜejného Hygienaaepidemiologie
zdraví

24

103500

Psycholog
Radiologický asistent
DČtská sestra
Asistent ochrany a podpory
veĜejného zdraví

24

Biomedicíncký inženýr

Klinickéinženýrství

24

103500

Nutriþní terapeut

VýživadĢtíadospĢlých

24

103500

CELKEM
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NelékaƎskéobory2022
Maximálnípoēetpro
jednoho
poskytovatele
zdravotníchslužeb

Názevoboru

OboryspecializaēníhovzdĢlávání

Všeobecnásestra

Intenzivnípéēe
Perioperaēnípéēe
OšetƎovatelskápéēevpediatrii
OšetƎovatelskápéēevchirurgickýchoborech
Domácípéēeahospicovápéēe
OšetƎovatelskápéēevpsychiatrii
OšetƎovatelskápéēevinterníchoborech

10
4
4
4
3
4
4

Porodníasistentka

Intenzivnípéēevporodníasistenci

3

Klinickáhematologieatransfuzníslužba

2

Klinickábiochemie

2

ZdravotnickýzáchranáƎ

Urgentnímedicína

2

Logoped

Klinickálogopedie

2

Fyzioterapeut

Aplikovanáfyzioterapie

2

Ergoterapeut

ErgoterapieprodospĢlé

2

Ergoterapeut

ErgoterapieprodĢti

2

Zdravot.prac.v§5Ͳ28zák.ē.
96/2004Sb.

OrganizaceaƎízenívezdravotnictví

2

Psycholog

Klinickápsychologie

2

Radiologický asistent

Zobrazovacítechnologievradiodiagnostice

2

DČtská sestra

IPvpediatriianeonatologii

3

Zdravotnílaborant

Asistent ochrany a podpory veĜejného
Hygienaaepidemiologie
zdraví
Odborný pracovník v ochranČ a
Hygienaaepidemiologie
podpoĜe veĜejného zdraví

2
2

Biomedicíncký inženýr

Klinickéinženýrství

2

Nutriþní terapeut

VýživadĢtíadospĢlých

2
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METODICKÝPOKYNKPROVÁD NÍSCREENINGUSLUCHUNOVOROZENCp

KzajištĢníjednotnéhopostupukprovádĢníscreeninguarescreeningusluchuunovorozencƽveské
republiceapƎípadnénáslednépéēevydáváMinisterstvozdravotnictvínásledujícímetodickýpokyn.

l.1
Všeobecnáustanovení
(1) Cílem screeningu sluchu u novorozencƽ (dále jen „NS sluchu nebo novorozenecký screening
sluchu“) je vēasný záchyt sluchové vady (trvalé poruchy sluchu) u dĢtí s pƎedpokladem následné
rehabilitacesluchu,komunikaēníchschopnostíazlepšenípodmínekprorozvojƎeēi.
(2) K provádĢní NS sluchu se používají tranzientnĢ evokované otoakustické emise (TEOAE) nebo
automatickáBERA(AABR).
Principem TEOAE je objektivní neinvazivní mĢƎení projevu aktivity zevních vláskových bunĢk
sluchovéhoaparátunazvukovýpodnĢt.PƎítomnostotoakustickýchemisísvĢdēíprosprávnoufunkci
zevníchvláskovýchbunĢkapƎevodníhoústrojízevníhoastƎedníhoucha.TEOAEsevyužívajípƎedevším
kescreeningusluchufyziologickýchnovorozencƽ.
Automatická BERA (AABR – automatic auditory brainstem responses) je objektivní neinvazivní
vyšetƎeníelektrickýchpotenciálƽzesluchovédráhyažpomozkovýkmen.AABRjedoporuēenovyužít
kescreeningusluchukaždéhonovorozencehospitalizovanéhonaJIRP/JIPevent.IMPvcentruvysoce
specializovanéintenzivnízdravotnípéēevperinatologii(dálejen“PCIP“)neboperinatologickémcentru
intermediární péēe (dále jen „PCIMP“) uvedených ve VĢstníku MZ  a na webových stránkách MZ
https://www.mzcr.cz/category/agendyͲministerstva/zdravotniͲsluzbyͲagendyͲministerstva/centraͲ
vysoceͲspecializovaneͲpece/(dálejen„rizikovýnovorozenec“).
(3)PozitivníscreeningznamenápodezƎenínasluchovouvaduneboneprovedeníscreeningu.Negativní
screening(TEOAEa/neboAABRjsouvnormĢ)znamená,ženenípodezƎenínasluchovouvadu.
(4)VpƎípadĢneprovedeníNSsluchunanovorozeneckémoddĢleníinformujelékaƎtohotooddĢlení,
popƎ. lékaƎ poskytující zdravotní péēi dítĢti po porodu mimo zdravotnické zaƎízení, matku (resp.
zákonnéhozástupce)dítĢteopotƎebĢ zajištĢníprovedeníNSsluchuaoinformaciprovedezáznam
dozdravotnickédokumentacedítĢte;prostƎednictvímpropouštĢcízprávynovorozence,popƎ.zprávy
onovorozenciinformujeregistrujícíhopraktickéholékaƎeprodĢtiadorostoneprovedeníNSsluchu
adoporuēízajistitjehoprovedení.
(5)JestližezákonnýzástupcenovorozenceodmítáprovedeníNSsluchu,jetƎebaotomtoodmítnutí
uēinitpísemnýzáznamdozdravotnickédokumentacevedenéonovorozenci.
(6) Informace pro zákonného zástupce jsou vpƎíloze MP ē. 1. Detailní informace o NS sluchu
proveƎejnostiprozdravotnicképracovníkyjsouzveƎejŸoványnawebovémportálueskéspoleēnosti
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otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LS JEP https://www.otorinolaryngologie.cz/screeningͲ
sluchuaeskéneonatologickéspoleēnostiLSJEPwww.neonatologie.cz.

l.2
ProvádĢní novorozeneckého screeningu sluchu a rescreeningu sluchu novorozencƽ azajištĢní
následnépéēe
Screening sluchu novorozencƽ je provádĢn na tƎech úrovních: neonatologické pracovištĢ,
rescreeningovéORL(foniatrické)pracovištĢaORL(foniatrické)–pedaudiologicképracovištĢ(pƎíloha
MPē.2).
Vnásledujícímtextujsouuvedenadoporuēenínajednotlivýchúrovních.
(1)1.úroveŸvyšetƎenísluchu–neonatologickéoddĢlení
-

screening sluchu provádí dĢtská sestra, všeobecná sestra, porodní asistentka, event. lékaƎ
novorozeneckéhooddĢlenívprƽbĢhuhospitalizacenanovorozeneckémoddĢlení,obvykle2.
–3.denponarozenídítĢte

-

ufyziologickéhonovorozencesevyšetƎeníprovádípomocíotoakustickýchemisí(TEOAE)

-

urizikového novorozence jedoporuēenoprovéstscreeningsluchupomocí AABRvprƽbĢhu
hospitalizace

-

screeningsluchunovorozencƽseprovádívespánkunebovestavuklidnébdĢlostivnehluēné
místnosti. VpƎípadĢ nepƎítomnosti TEOAE nebo AABR je doporuēeno vyšetƎení opakovat
vrámcihospitalizace(napƎ.následujícíden)

-

vyšetƎenísevykazujezdravotnípojišƛovnĢkódem73028(screeningsluchuunovorozencƽ)

-

výsledekvyšetƎeníjezapsándozdravotnídokumentaceadozprávyonovorozenci(tab.1):
o

screening sluchu oboustrannĢ vnormĢ (negativní screening, nebyla zjištĢna
nedoslýchavostaninajednomuchu)

o

TEOAEneboAABRnepƎítomnyvpravo,vlevonebooboustrannĢ(pozitivníscreening,
na jednom ēi obou uších nebyl zjištĢn normální sluch), nebo screening sluchu
najednomēiobouušíchnebylproveden.

o
-

zpƽsobzáznamuscreeningusluchudozprávyonovorozencivizpƎílohaMPē.3.

dítĢ sjednoͲēi oboustrannĢ nepƎítomnými TEOAE (nebo AABR) nebo s neprobĢhlým
screeningem sluchu je odesláno na pƎíslušné rescreeningové ORL (foniatrické) pracovištĢ
regionální kpƎíslušné porodnici viz odkaz https://www.otorinolaryngologie.cz/screeningͲ
sluchu
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Tab.1:HodnoceníscreeningusluchunovorozencƽdlevýsledkƽTEOAEneboAABR
Negativníscreening


TEOAE
urēeno pro
novorozence

výbavnéoboustrannĢ
fyziologického (TEOAEpass)

AABR
sluchoboustrannĢvnormĢ
urēeno
pro
rizikového (AABRpass)
novorozence(JIRP/JIP)

Pozitivníscreening
nevýbavnéemiseoboustrannĢ
nebojednostrannĢ
(TEAOErefer)

evokovanépotenciály
nepƎítomnyoboustrannĢnebo
jednostrannĢ
(AABRrefer)


(2)2.úroveŸvyšetƎenísluchu–rescreeningovéORL(foniatrické)pracovištĢ
-

rescreeningsluchuobvykleve3.–6.týdnuvĢkudítĢteprovádíaudiologickásestra,ORLlékaƎ
nebofoniatruvšechdĢtíspozitivnímvýsledkemscreeningu

-

rescreening sluchu obsahuje anamnézu, otoskopii a vyšetƎení sluchu metodou objektivní
audiometrie(TEOAEēiAABR,event.doplŸkovĢvysokofrekvenēnítympanometrieavyšetƎení
stapediálníhoreflexu).

-

urizikovéhonovorozencespozitivnímscreeningemmetodouAABR,jerescreeningproveden
opĢt AABR (TEOAE jsou nedostateēné). Pokud rescreeningové pracovištĢ pƎístroj pro AABR
nevlastní, je dítĢ odesláno pƎímo do ORL (foniatrického) – pedaudiologického pracovištĢ,
vizhttps://www.otorinolaryngologie.cz/screeningͲsluchu

-

vyšetƎení se vykazuje zdravotní pojišƛovnĢ kódem 73029 (rescreening sluchu
novorozencƽ/kojencƽ)

-

dítĢsjednoͲēioboustrannĢpozitivnímvýsledkemrescreeningu(podezƎenínasluchovouvadu
zklinickéhovyšetƎenía/nebovýsledkuobjektivníaudiometrie)jeodeslánodopƎíslušnéhoORL
(foniatrického)–pedaudiologickéhopracovištĢ

(3)3.úroveŸvyšetƎenísluchu–ORL(foniatrické)–pedaudiologicképracovištĢ
-

provádíkomplexníaudiologickévyšetƎení(urēenítypuatížesluchovévady)udĢtíspozitivním
rescreeningemobvykledo3až6mĢsícƽvĢkudítĢte,azajišƛujedalšípostup:

-

korekcesluchu
o

dĢtibezpotvrzeníoboustrannétrvaléporuchysluchu(normálnísluch,lehkáporucha
sluchu,jednostrannátrvaláporuchasluchu):sledovánívývojeƎeēipraktickýmlékaƎem
prodĢtiadorostnebofoniatrem

o

dĢti soboustrannou trvalou poruchou sluchu: sluchadlová korekce, ideálnĢ
od6.mĢsícevĢku
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dĢtisoboustrannouhluchotou:pƎedáníkekochleárníimplantaci,ideálnĢdo2.roku
vĢku(nejpozdĢjik3.rokuvĢku)

o

dĢti s oboustrannou malformací zevního nebo stƎedního ucha: korekce kostním
sluchadlem(BAHD)

-

etiologickédoƎešení(vzhledemkeskuteēnosti,ževrozenátrvaláporuchasluchujez50–75%
zpƽsobena genetickými vlivy, je nedílnou souēástí genetická konzultace, pƎípadnĢ další
potƎebnávyšetƎení)

(4)PraktickýlékaƎprodĢtiadorost
-

kontrolujeaevidujevýsledekscreeningusluchuprovedenýnaneonatologickémpracovišti

-

u dítĢte sneprovedeným screeningem sluchu (napƎ.  porod mimo zdravotnické zaƎízení,
ambulantníporod,…)kontrolujeaodesílánarescreeningovéORL(foniatrické)pracovištĢ

-

eviduje výsledek rescreeningu sluchu provedený na rescreeningovém ORL (foniatrickém)
pracovišti

-

udítĢtespozitivnímrescreeningemkontrolujeodeslánínaORL(foniatrické)–pedaudiologické
pracovištĢanáslednĢevidujevýsledekvyšetƎení

-

pƎi preventivních prohlídkách kontroluje vrámci klinického vyšetƎení stav sluchu arozvoje
Ǝeēi1.

(5)ÚstavzdravotnickýchinformacíastatistikyR(ÚZIS)
AnalýzuastatistickézpracovánívýsledkƽscreeninguarescreeningusluchunovorozencƽprovádíÚZIS
zúdajƽ Národního zdravotnického informaēního systému (zejména Národní registr reprodukēního
zdraví,Národníregistrhrazenýchzdravotníchslužeb).

l.3
ZávĢreēnáustanovení
Tento metodický pokyn ruší ke dni 31. 12. 2021 Metodický pokyn k provádĢní screeningu sluchu
unovorozencƽuveƎejnĢnýveVĢstníkuMZē.7/2012anabýváúēinnostidne1.1.2022.

PƎílohaMPē.1
InformaceprozákonnéhozástupcekscreeningovémuvyšetƎenísluchunovorozencƽ
PƎílohaMPē.2
Screeningsluchunovorozencƽ
PƎílohaMPē.3
Záznamscreeningusluchudozprávyonovorozenci

1

vyhláška þ. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, v platném znČní
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InformaceprozákonnéhozástupcekscreeningovémuvyšetƎenísluchunovorozencƽ

Cílem screeningu sluchu u novorozencƽ je vēasný záchyt trvalé poruchy sluchu, který
jepƎedpokladem vývoje Ǝeēi. Základní (screeningové) vyšetƎení sluchu je možné provést
jižbĢhempobytunaporodnici.PƎivyšetƎení,kterévyžadujekliddítĢte(mƽžepƎitomispát),
zdravotnický pracovník zavede do zevního zvukovodu jemnou mĢƎící sondu, pƎístroj vyšle
slabý zvukový podnĢt a sonda (v pƎípadĢ vyšetƎovací metody TEOAE u fyziologického
novorozence) nebo svodné elektrody (vpƎípadĢ vyšetƎovací metody AABR u rizikového
novorozence) zaznamenají odpovĢdi sluchového ústrojí. Pokud dojde k vyvolání odezvy,
oznaēuje se vyšetƎení jako negativní screening a znamená to, že sluch dítĢte je snejvĢtší
pravdĢpodobností v poƎádku. NepodaƎíͲli se získat pƎíznivou odpovĢě (pozitivní záchyt
screeningu),jevyšetƎenípotƎebazopakovat.Teprvetehdy,kdyiopakovanávyšetƎenísluchu
vnásledných úrovních neposkytnou pƎíznivou odpovĢě, lze vyslovit podezƎení na poruchu
sluchuajetƎebadefinitivnídovyšetƎení.Screeningtakumožnívēasnérozpoznánísluchové
vadyazajištĢnípodmínekēipomƽcekprorozvojsprávnéhosluchuavývojeƎeēi.VpƎípadĢ
vēasnéhoneodhalenívadysluchuneprovedenímscreeningusluchunovorozencemƽžedojít
kopoždĢnívývojenebonevyvinutíƎeēi(vnejzávažnĢjšímpƎípadĢvzniktzv.hluchonĢmosti).
VyšetƎeníjeplnĢhrazenozprostƎedkƽveƎejnéhozdravotníhopojištĢní.
Výsledek vyšetƎení se zapisuje do zdravotnické dokumentace dítĢte, zprávy o novorozenci
event.jinézprávylékaƎe.
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PĜíloha MP þ. 2
Screening sluchu (fyziologických*) novorozencĤ
Novorozenec
Narozen mimo porodnici

Narozen v porodnici


1.úroveŸ




Praktický lékaĜ pro dČti
a dorost

2. – 3. den (nebo pĜed propuštČním z JIP)
neonatologické oddČlení

OAE pĜítomny

2.úroveŸ

OAE nepĜítomny

3. – 6. týden
ORL nebo foniatr (resecreeningové pracovištČ)

OAE nepĜítomny

OAE pĜítomny

OAE nevyšetĜeny

3. – 6. mČsíc
ORL nebo foniatr (pedaudiologické centrum)

3.úroveŸ

není oboustranná trvalá
porucha sluchu:
sledování vývoje Ĝeþi:
- normální sluch
- lehká porucha sluchu
- jednostranná trvalá
porucha sluchu

OAE nevyšetĜeny

oboustranná trvalá
porucha sluchu
sluchadla

oboustranná hluchota
kandidát kochleární
implantace

malformace zevního
nebo stĜedního ucha
kandidát kostního
sluchadla (BAHD)

Termín vyšetĜení odpovídá vČku dítČte.
* AABR je doporuþeno využít ke screeningu sluchu každého novorozence hospitalizovaného
na JIRP/JIP event. IMP v centru vysoce specializované intenzivní zdravotní péþe
v perinatologii nebo perinatologickém centru intermediární péþe uvedených ve VČstníku MZ
a na webových stránkách MZ https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/zdravotnisluzby-agendy-ministerstva/centra-vysoce-specializovane-pece/ (dále jen „rizikový
novorozenec“).
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PƎílohaMPē.3

ZÁZNAMSCREENINGUSLUCHUDOZPRÁVYONOVOROZENCI
ZmĢna položek ve ZprávĢ o novorozenci sohledem na revidovanou metodiku screeningu sluchu
splatnostíod01.01.2022.
Oddíl3.LÉBANAODD LENÍ
PoložkaPROVEDENÝSCREENINGseupravuje
Ͳ položka SLUCH (znamená provedení screeningového vyšetƎení sluchu novorozence). PƎi jejím
zaškrtnutíjeautomatickyvyžadovánovyplnĢnínásledujícíchpoložekdefinujícíchmetoduavýsledek
screeningusluchu.
SCREENINGSLUCHU–METODA
1)TEOAE(vyšetƎenísluchumetodouotoakustickýchemisí)
2)AABR(vyšetƎenísluchumetodouautomatickýchsluchovýchkmenovýchpotenciálƽ)
PƎipoužitíoboumetodscreeningusluchumávzaznamenánívýsledkuprioritumetodakvalitnĢjší –
tedyAABR.
SCREENINGSLUCHU–VÝSLEDEK
a)normální(negativníscreening)
b)abnormální(pƎizaškrtnutípolejevyžadovánouvedení,nakteréstranĢbylzaznamenánpatologický
výsledekscreeningusluchu,pozitivníscreening)
ABNORMÁLNÍSCREENINGSLUCHU–STRANA(možnostzaškrtnutíoboupolísouēasnĢ)
a)abnormálnívpravo
b)abnormálnívlevo

ČÁSTKA 14/2021
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METODICKÝ POKYN K PROVÁD NÍ PILOTNÍHO PROJEKTU LABORATORNÍHO NOVOROZENECKÉHO
SCREENINGU SMA A SCID (Dodatek k VĢstníku MZ ē. 6/2016 Metodický návod k zajištĢní
novorozeneckéholaboratorníhoscreeninguanáslednépéēe)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydává tento metodický pokyn za úēelem jednotného
postupu poskytovatelƽ zdravotních služeb (dále jen „PZS“) k zajištĢní pilotního projektu
novorozeneckého laboratorního screeningu (dále jen „NLS“) spinální muskulární atrofie (dále jen
„SMA“;klasifikaceMKNͲ10:G12.0;G12.1)askupinyonemocnĢnítĢžkékombinovanéimunodeficience
(dálejen„SCID“;MKN.10:D81.0;D81.1;D81.2;D81.3;D81.9)anáslednépéēeopozitivnĢzachycené
pƎípady. Výsledky pilotního projektu budou podkladem pro rozhodnutí MZ o zaƎazení SMA a SCID
dopravidelného celoplošného NLS, které vydá ve spolupráci spƎíslušnými odbornými spoleēnostmi
LS JEP, Národním screeningovým centrem (https://nsc.uzis.cz/), zdravotními pojišƛovnami
aKoordinaēnímcentrempronovorozeneckýscreening(www.novorozeneckyscreening.cz).

l.1
Všeobecnáustanovení
(1) Cílem NLS SMA a SCID je vēasná, presymptomatická detekce novorozencƽ s tĢmito závažnými,
genetickypodmínĢnými,vzácnýmionemocnĢnímizaúēelemvēasnéhozahájeníjejichléēby.Takto
lze dosáhnout optimální efektivity moderních terapií, které mohou být podány vnejrannĢjší
postnatálnífázirozvojetĢchtoonemocnĢní,atakpƎedejítireverzibilnímzdravotnímkomplikacím
unemocných.

(2) UvšechnovorozencƽnarozenýchnaúzemíRdoporuēujeMZprovedenípilotnístudieNLSSMA
aSCID. Screening SMA a SCID pilotnĢ rozšiƎuje stávající novorozenecký laboratorní screening 1 ,
kterýjesouēástípreventivnípéēe.

(3) NLSSMAaSCIDjezaložennaanalýzetzv.suchékapkykrveodebranénovorozenci.

(4) Úēastvtomtopilotnímprojektujedobrovolná.PƎípadnéodmítnutízaƎazenídítĢtedopilotního
projektuvžádnémpƎípadĢneovlivníjehodalšízdravotnípéēi.

1

VČstník MZ ýR þ. 6/2016 Metodický návod k zajištČní novorozeneckého laboratorního screeningu a následné
péþe
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l.2
OdbĢrkrveazasílánívzorkƽ
(1) DodateēnýodbĢrkrve,tj.nadrámecdosavadníhopostupuNLS,seneprovádí.ProvyšetƎeníbude
použitasuchákapkakrveodebranánovorozenci,kterázbudepoprovedenístávajícíchvyšetƎení
vsystémuNLS.

(2) PilotnístudiiNLSonemocnĢníSMAaSCIDlzeprovéstvporodnicipouzespísemnýmsouhlasem
zákonnéhozástupcenovorozence.

(3) PƎehled informací pro zákonné zástupce a vzor formuláƎe písemného informovaného souhlasu
(dále jen „IS“) spilotním projektem NLS, jsou uvedené v PƎíloze ē. 1. Podepsaný IS uloží PZS
vestávajícízdravotnickédokumentacivedenéonovorozenci.

(4) Pilotní projekt pƎedpokládá vyšetƎení obou onemocnĢní, tj. SMA a SCID, souēasnĢ. Pokud se
zákonný zástupce rozhodne odmítnout jedno zvyšetƎení, nebude možné provést vyšetƎení ani
druhého onemocnĢní. Laboratorní vyšetƎovací sady slouží pro zjišƛování obou onemocnĢní
souēasnĢ.Totorozhodnutíjehodnocenojakoodmítnutíúēastivpilotnístudii.

(5) InformaceopodepsaníISzestranyzákonnéhozástupcejenezbytnésdĢlitlaboratoƎiprovádĢjící
NLSformourazítkanarubuoboulistƽscreeningovýchkartiēekazaškrtnutímpolíēkasouhlasuēi
nesouhlasusúēastívpilotnístudiiNLS.

(6) ZpƽsobdĢleníaodesíláníscreeningovýchkartiēekvēetnĢadrespƎíslušnýchlaboratoƎíseproPZS
nemĢní.

(7) Detailní informace o NLS SMA a SCID budou prƽbĢžnĢ zveƎejŸovány na webovém portálu
Národního screeningového centra a eské neonatologické spoleēnosti LS JEP
(www.neonatologie.cz;https://nsc.uzis.cz/).

l.3
PZSprovádĢjícípilotníprojektNLS(dálejen„laboratoƎeNLS“)
LaboratornívyšetƎenívrámciNLSSMAaSCID(PƎílohaē.2a3)metodoukvantitativnípolymerázové
ƎetĢzovéreakce(PCR)vreálnémēase(QRͲPCR)provádí:
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VšeobecnáfakultnínemocnicevPraze,KeKarlovu455/2,12808Praha2,Klinikapediatriea
dĢdiēnýchporuchmetabolismu,DiagnostickélaboratoƎedĢdiēnýchporuchmetabolismu;

x

FakultnínemocniceBrno,Jihlavská20,62500Brno,Interníhematologickáaonkologická
klinika,Centrummolekulárníbiologieagenetikysesídlemernopolní9,61300Brno.


l.4
PostuplaboratoƎíNLS
(1) Informace o negativních nálezech screeningu SMA a SCID laboratoƎe NLS nezasílají
poskytovatelƽm zdravotních služeb (dále „PZS“), tj,indikující porodnici nebo registrujícímu
praktickémulékaƎiprodĢtiadorost.

(2) V pƎípadĢ, že není dostatek materiálu pro NLS SMA nebo SCID, nebo výsledek
screeningového vyšetƎení nebude možné spolehlivĢ interpretovat, je nezbytné neprodlenĢ
provéstdalšíodbĢrkapilárníkrvenascreeningovoukartiēku(tzv.„recall“).TentoodbĢrprovede
PZS,vjehožpéēisenovorozenecnachází,atonazákladĢvýzvylaboratoƎeNLS.

(3) V pƎípadĢ, že výsledek screeningového vyšetƎení vede k podezƎení na SCID
doporuēujísenásledujícíopatƎení:
a) pƎinejasnémnálezuscreeninguvevyšetƎovanémvzorkujepotƎebaneprodlenĢprovéstdalší
odbĢrkapilární krve na screeningovou kartiēku (tzv. „recall“). Tento odbĢr provede PZS na
základĢvýzvylaboratoƎeNLS.SvĢdēíͲliopakovanévýsledkyvyšetƎeníproSCID,laboratoƎNLS
zajistí pƎedání probanda pƎíslušnému pracovišti provádĢjícímu konfirmaēní vyšetƎení
uvedenémuvl.5.

b) pƎihodnotáchnepochybnĢsvĢdēícíchproSCID laboratoƎ NLS zajistí pƎedání probanda
pƎíslušnémupracovištiprovádĢjícímukonfirmaēnívyšetƎeníuvedenémuvl.5.

c) VpƎípadĢpozitivníchkonfirmaēníchtestƽjeprobandpƎedándopéēepracovištĢuvedeného
vl.6.

(4) VpƎípadĢ,ževýsledek NLS vyšetƎení povede kpodezƎení na SMA, informuje laboratoƎ

NLS ovýsledku pƎíslušné pracovištĢ provádĢjící konfirmaēní vyšetƎeníuvedené vl. 5.
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VpƎípadĢpozitivníchkonfirmaēníchtestƽjenovorozenecpƎedándopéēenapracovištĢuvedené
vl.6.

(5) Po skonēení úspĢšné analýzy vrámci NLS SMA a SCID je vzorek DNA od vyšetƎovaného
novorozenceƎádnĢzlikvidován.Novorozeneckákartiēkajearchivovánapodlevyhláškyē.98/2012
Sb.,ozdravotnickédokumentaci,vplatnémznĢníapouplynutíarchivaēnídobyjezlikvidována
vsouladu sustanoveními zákona ē. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službĢ a zmĢnĢ
nĢkterýchsouvisejícíchzákonƽ,vplatnémznĢní.

l.5
ZajištĢníkonfirmacevýsledkƽzNLS
(1) KonfirmacevýsledkƽpƎipodezƎenínaSMAposkytují
x

Fakultní nemocnice v Motole, VÚvalu 84, 150 06 Praha 5, Ústav biologie a lékaƎské
genetiky;

x

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, Centrum molekulární biologie
agenetikysesídlemnaernopolní9,61300,Brno.


(2) KonfirmacevýsledkƽpƎipodezƎenínaSCIDposkytují
x

FakultnínemocnicevMotole,VÚvalu84,15006Praha5,Ústavimunologie;

x

Fakultní nemocnice u sv. Anny, PekaƎská 53, 656 91 Brno, Ústav klinické imunologie
aalergologie.


l.6
ZajištĢnínáslednépéēeodĢtispotvrzenýmonemocnĢnímSMAneboSCID
(1) Léēbu a sledování dĢtí se SMA poskytují Centra vysoce specializované péēe pro
neuromuskulárníonemocnĢnítj.
x

FakultnínemocnicevMotole,VÚvalu84,15006Praha5,KlinikadĢtskéneurologie;

x

FakultnínemocniceBrno,Jihlavská20,62500Brno,KlinikadĢtskéneurologiesesídlem
ernopolní9,Brno.


(2) LéēbuasledovánídĢtíseSCIDposkytují



x

FakultnínemocnicevMotole,VÚvalu84,15006Praha5,Ústavimunologie;

x

FakultnínemocniceBrno,Jihlavská20,62500Brno,Pediatrickáklinika.
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l.7
ZávĢreēnáustanovení
TentododatekkVĢstníkuMZē.6/2016MetodickýnávodkzajištĢnínovorozeneckéholaboratorního
screeninguanáslednépéēenabýváúēinnostidnemuveƎejnĢníveVĢstníkuMZR.

PƎílohadodatkuMPē.1
Informaceprozákonnézástupceopilotnímscreeningovémprogramuasnýzáchytspinálnísvalové
atrofie(SMA)atĢžkýchkombinovanýchimunodeficiencí(SCID)unovorozencƽ
PƎílohadodatkuMPē.2
RegistraēnílistSMAaSCIDͲnegativní
PƎílohadodatkuMPē.3
RegistraēnílistSMAaSCIDͲpozitivní
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Pilotníprogramscreeninguspinálnísvalovéatrofie(SMA)atĢžkýchkombinovanýchimunodeficiencí(SCID)unovorozencƽ

Informace pro zákonné zástupce o pilotním screeningovém programu

asnýzáchytspinálnísvalovéatrofie(SMA)atĢžkýchkombinovaných
imunodeficiencí(SCID)unovorozencƽ
Váženápaní,

nabízímeVašírodinĢaVašemudítĢtiúēastvpilotnímprogramuēasnéhozáchytuspinální
svalové atrofie (SMA)atĢžké kombinované imunodeficience (SCID)unovorozencƽ.Tentopilotní
screeningovýprogram(programēasnéhozáchytuonemocnĢní)umožŸujeunovĢnarozenýchdĢtí
vēas odhalit tato dvĢ závažná vzácná geneticky podmínĢná onemocnĢní. Screeningové
(tj. vyhledávací) vyšetƎení u novorozencƽ, které vedou k vēasnému odhalení tĢchto dvou
dĢdiēných onemocnĢní se dosud u nás neprovádĢlo. Úēast vtomto programu Vám tak mƽže
pƎinést dƽležitou informaci o zdravotním stavu Vašeho dítĢte a pƎispĢt kjeho úspĢšné léēbĢ,
avƎadĢ pƎípadƽ i k záchranĢ života dítĢte. Podmínkou úspĢšné léēby je vēasné odhalení tĢchto
onemocnĢní,atoještĢvjejichpresymptomatickém stadiu,tj. dƎíve, než se projeví svými typickými
klinickými pƎíznaky.

VsouēasnédobĢnovorozeneckýlaboratorníscreeningu18závažnýchvzácnýchonemocnĢní
již standardnĢ probíhá, pƎiēemž onemocnĢní SMA a SCID by po pƎedpokládaném úspĢšném
zakonēení toho pilotního projektu byly zavedeny do celostátního programu novorozeneckého
screeninguvzácnýchgenetickypodmínĢnýchonemocnĢní(vizwww.novorozeneckyscreening.cz).
PƎeētĢte si, proto prosím následující informace, abyste se mohli rozhodnout, zda se tohoto
programu zúēastníte.
Co je spinální svalové atrofie (SMA) a proē je její ēasný záchyt dƽležitý?

Spinální svalová atrofie (SMA, anglicky Ͳ spinal muscular atrophy) je závažné dĢdiēné
nervosvalovéonemocnĢní,kterépostihujeēástnervovéhosystémuodpovĢdnéhozaovládánísvalƽ
dƽležitýchpropohybdolníchahorníchkonēetin,hlavy,dýchacíchsvalƽapolykání.DĢtipostižené
tímtoonemocnĢnímpostupnĢztrácíschopnostsamostatnéhopohybu.OnemocnĢníseprojevuje
pomalu narƽstající slabostí svalƽ nohou, zhoršující se hybností rukou až po úplnou ztrátu
pohyblivosti celého tĢla. V evropských populacích je tímto onemocnĢní postižen pƎibližnĢ každý
desetitisícínovorozenec.

Zásadnívýhodaúēastivtomtopilotnímscreeningovémprogramuspoēívávmožnostiodhalit
onemocnĢníconejdƎíveponarozenídítĢte,cožunĢjumožnízahájitvēasúēinnouléēbu,atopƎed
rozvojempƎípadnýchobtížnĢléēitelnýchzdravotníchkomplikacívdƽsledkujehoopoždĢnéklinické
diagnostiky. Úēinná léēba SMA je vsouēasné dobĢ již dostupná a spoleēnĢ sposkytnutím
specializované rehabilitace mƽže významným zpƽsobem zmírnit projevy tohoto onemocnĢní
azlepšitkvalituživotanemocných.
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Co je tĢžká kombinovaná imunodeficience (SCID) a proē je její ēasný záchyt dƽležitý?

TĢžkákombinovanáimunodeficience(SCID,anglickyͲseverecombinedimmunodeficiency)
jezávažnédĢdiēnéonemocnĢníimunitníhosystému.DĢtinarozenéseSCIDseobvykleponarození
jeví jako zdravé, protože jsou doēasnĢ chránĢny protilátkami od své matky, ale pƎi postupném
úbytkumateƎskýchprotilátekjsouvezvyšujícímíƎevystavenyvysokémurizikuzávažnýchinfekcí.
BĢhemprvníchnĢkolikamĢsícƽživotaseunichēastoobjevujíprƽjmy,zápalyplic,zánĢtystƎedního
ucha, sepse nebo kožní infekce. Závažným rizikem pro pacienty se SCID je i oēkování nĢkterými
ztzv.živými(atenuovanými)vakcínamipoužívanýmivrámcistandardníchoēkovacíchprogramƽ.

Pokud je toto onemocnĢní odhaleno vēas, zvyšuje se úspĢšnost cílené léēby, kterou
jeprovedení neodkladné transplantace kostní dƎenĢ a obnovení normální funkce imunitního
systému. V evropských populacích je tímto onemocnĢní postižen pƎibližnĢ každý padesátitisící
novorozenec.

Co znamená, že jsou onemocnĢní SMA a SCID dĢdiēná?

SMAaSCIDjsoutzv.recesivnídĢdiēnáonemocnĢnídĢdiēná,ataklzedƽvodnĢpƎedpokládat,
žerodiēepacientƽjsoutzv.zdravípƎenašeēidanéhoonemocnĢní.

Jak probíhá screeningové vyšetƎení na SMA a SCID?

ScreeningovévyšetƎenítĢchtodvouonemocnĢníseprovádízkapkykrveodebranézpatiēky
novorozencemezi48.až72.hodinouponarození.KescreeningovémuvyšetƎenísevyužijemalá
kapkakapilárníkrve(max.100mikrolitrƽ,tj.napƎ.velikostívĢtšíšpendlíkovéhlaviēky),atovrámci
jednorázového odbĢru série malých krevních vzorkƽ pro potƎeby stávajícího novorozeneckého
laboratorníhoscreeninguvzácnýchgenetickypodmínĢnýchonemocnĢní(vizodkazvýše).Ztohoto
dƽvodupilotníscreeningovévyšetƎeníSMAaSCIDnezatížíVašedítĢdalšímodbĢremkrveoproti
stávající praxi. Tento rutinní odbĢr malého vzorku krve zpatiēky novorozence je prakticky
bezbolestnýanikterakVašedítĢnetraumatizuje.

Co Vás ēeká, zúēastníteͲli se programu na ēasný záchyt SMA a SCID?

LékaƎem/lékaƎkouvporodniciVámbudevysvĢtlendƽvodtohotoscreeningovéhovyšetƎení
azpƽsobodbĢrumaléhovzorkukrveVašehodítĢte.VášpƎípadnýsouhlassúēastívtomtopilotním
programubudezaznamenánjaknascreeningovékartiēce,takvezdravotnickédokumentaciVašeho
dítĢte vedené u pƎíslušného poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnické zaƎízení).
Tytoinformace podléhají všem zákonným úpravám aprincipu lékaƎské mlēenlivosti. Vybrané
screeningové laboratoƎe provedou genetickou analýzu výhradnĢ zamĢƎenou natato dvĢ
onemocnĢní.

Vzhledem ktomu, že se jedná o velmi vzácná onemocnĢní a vyšetƎováni jsou všichni
novorozenci narození veské republice, je výsledek rodinĢ sdĢlován pouze vpƎípadĢ, že dojde
kpozitivnímuzáchytuSMAneboSCID.PokudjevlaboratoƎitestnegativní–tj.onemocnĢnínení
zjištĢno, není výsledek praktickému lékaƎi pro dĢti a dorost (pediatrovi) nebo porodnici zasílán,
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podobnĢjakovrámcicelostátníhonovorozeneckéholaboratorníhoscreeninguvybranýchgeneticky
podmínĢnýchonemocnĢní(vizodkazvýše).

Ve velmi vzácném pƎípadĢ potƎeby opakovaného odbĢru vzorku krve, napƎ. zdƽvodu
nejasného výsledku screeningového vyšetƎení nebo pƎi neúplném provedení odbĢru krve
vporodnici, budete vyzvána praktickým lékaƎem pro dĢti a dorost (pediatrem) knávštĢvĢ vjeho
ambulancinebobudeopakovanýodbĢrprovedenještĢvprƽbĢhuvašehopobytuvporodnici.

Jak se dozvíte výsledek vyšetƎení

VzhledemkvelmivzácnémuvýskytuobouonemocnĢní,tj.pƎibližnĢsvýskytemmax.deseti
dĢtí sjedním ztĢchto onemocnĢní za rok veské republice, vyšetƎující laboratoƎe o normálním
(tj.negativnímvýsledkuscreeningu)nálezuneinformujía)zákonnézástupcedítĢte,b)praktického
lékaƎeprodĢtiadorost(pediatra),kterýVašedítĢpƎevzaldopéēe.NaopakvpƎípadĢ,žebybylo
uVašeho dítĢte onemocnĢní SMA nebo SCID zachyceno (tj. pozitivní výsledek screeningu)
ēivznikneͲli dƽvodné podezƎení na pƎítomnost jednoho ztĢchto onemocnĢní, budete o výsledku
vyšetƎeníinformovánalékaƎem,kterýVašedítĢpƎevzaldopéēesdoporuēenímdalšíchkonkrétních
diagnostickýchaléēebnýchkrokƽ.

Pozitivní výsledek screeningového vyšetƎení je vždy ovĢƎen na specializovaném pracovišti
vrámcijednézfakultníchnemocnic,pƎiēemžléēbaVašehodítĢtebudeprobíhatnajednomzjejich
specializovaných pracovišƛ (oddĢlení). Tato léēba je plnĢ hrazena zprostƎedkƽ veƎejného
zdravotníhopojištĢní.

Co znamená, že jste nebyla kontaktována / informována lékaƎem o výsledku vyšetƎení SMA a SCID
u Vašeho dítĢte

Pokud Vás praktický lékaƎ pro dĢti a dorost (pediatr) nebude kontaktovat, znamená to,
žescreeningovévyšetƎeníVašehodítĢtejenegativní,tzn.,ženevzniklopodezƎenínaonemocnĢním
SMAneboSCID.

Lze screeningové vyšetƎení SMA a SCID odmítnout? Budu pak muset vyšetƎení uhradit?

ScreeningovévyšetƎeníSMAneboSCIDlzeodmítnout,avšakvsouladusnázoremodborníkƽ
vdaných lékaƎských oborech doporuēujeme peēlivé zvážení takového kroku. Podobné pilotní
projektyvsouēasnédobĢprobíhajíivdalšíchvyspĢlýchzemíchaeskárepublikasepomocítohoto
projektu zaƎazuje do skupiny vyspĢlých evropských zemí, které se zamĢƎují na ēasnou detekci
vzácných geneticky podmínĢných onemocnĢní. Tento pilotní projekt je i vsouladu spƎíslušnými
domácímiamezinárodnímiodbornýmidoporuēeními.SouēasnĢscreeningovévyšetƎeníVámmƽže
pƎinéstdƽležitouinformaciozdravotnímstavuVašehodítĢte,atakvýznamnĢovlivnitkvalitujeho
budoucíhoživota.

VyšetƎení SMA a SCID je proVašedítĢ bezplatné a tentoprojektje hrazen ze speciálních
preventivníchfondƽveƎejnéhozdravotníhopojištĢní.PokudsepƎestorozhodneteodmítnoutpouze
jedno zvyšetƎení (tj. buěto SMA nebo SCID), nebude možné provést vyšetƎení ani druhého
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zonemocnĢní vzhledem ktomu, že diagnostické soupravy ve screeningové laboratoƎi slouží
výhradnĢprosouēasnýzáchytobouonemocnĢní.

Co se stane s výsledkem podstoupených screeningových vyšetƎení?

Výsledky screeningových vyšetƎení jsou uchovávány u poskytovatelƽ zdravotních služeb,
jsousouēástízdravotnickédokumentaceajesniminakládánovsouladusplatnoulegislativoueské
republiky. Po skonēení analýzy jevzorekDNA (deoxyribonukleové kyseliny, která je izolována
zbílých krvinek zodebraného vzorku krve) okamžitĢzlikvidován. Screeningová kartiēka
jearchivovánapodlevyhlášky ē. 98/2012 Sb., ozdravotnické dokumentaci, vplatném
znĢníapouplynutíarchivaēní doby bude rovnĢž zlikvidovánavsouladu sustanoveními zákona ē.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službĢa zmĢnĢ nĢkterých souvisejících zákonƽ, vplatném
znĢní.

Proúēelvyhodnocenítohotopilotníhoscreeningovéhoprogramubudouvýsledkyvsouladu
sezákonemē.372/2011Sb.,ozdravotníchslužbáchapodmínkáchjejichposkytování,vplatném
znĢnízpracoványvNárodnímzdravotnickéminformaēnímsystému(NZIS)abudesniminakládáno
plnĢvsouladusnaƎízenímEvropskéhoparlamentuaradyEU2016/679zedne27.4.2016oochranĢ
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajƽ a o volném pohybu tĢchto údajƽ
aozrušení smĢrnice 95/46/ES (obecné naƎízení o ochranĢ osobních údajƽ) známé také
podoznaēenímGDPR.Všechnyosoby,kterébudoumítpƎístupkúdajƽmVašehodítĢte,jsouvázány
povinnou mlēenlivostí. ZveƎejnĢní výsledkƽ programu bude provedeno souhrnnĢ, tedy bez
jakýchkolivindividuálníchúdajƽzapojenýchosob.

Všeobecné informace

Poskytnutí Informovaného souhlasu s úēastí v tomto screeningovém programu je zcela
dobrovolné. Souhlasem se nevzdáváte žádného ze svých zákonných práv a odmítnutí
screeningovéhovyšetƎeníneovlivnípƎípadnouléēbuVašehodítĢtenadanáonemocnĢní.
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Informovaný souhlas
súēastívpilotnímprogramuasnýzáchytspinálnísvalovéatrofie(SMA)
atĢžkýchkombinovanýchimunodeficiencí(SCID)unovorozencƽ
ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI
Jméno a pƎíjmení:
Rodné ēíslo:

Kód zdravotní pojišƛovny:

Adresa trvalého pobytu:
Telefonní kontakt:

ÚDAJE O DÍT TI (VYPLGTE PO PORODU)
Jméno a pƎíjmení:
Datum narození:
Identifikátor dítĢte ve zdravotnickém zaƎízení (napƎ. doēasné rodné ēíslo):


PROHLÁŠENÍ INFORMUJÍCÍHO LÉKA\E
Prohlašuji,žejsemzákonnémuzástupcidítĢtejasnĢasrozumitelnĢvysvĢtlilsmyslpilotníhoscreeningového
programu,jehorozsahamožnédopadyúēastivprogramuprojehonovorozenédítĢataktéžjehogeneticky
pƎíbuzné osoby. Dále prohlašuji, že všechny související dotazy ze strany zákonného zástupce byly beze
zbytkuzodpovĢzeny.
Jméno a pƎíjmení lékaƎe:



Datum:

Razítko a podpis lékaƎe

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍT TE
Prohlašuji,žejsemsipƎeēetl/ainformaceoprogramuēasnéhozáchytuspinálnísvalovéatrofie(SMA)atĢžké
kombinovanéimunodeficience(SCID)unovorozencƽ,kteréjsounedílnousouēástítohotoinformovaného
souhlasu.Prohlašuji,žemibyljasnĢasrozumitelnĢvysvĢtlensmyslscreeningovéhoprogramu,jehorozsah
amožnédopadyúēastivprogramupromojenovorozenédítĢ,násrodiēeadalšígenetickypƎíbuznéosoby.
Prohlašuji,žejsemmĢl/amožnostsezeptatnavše,cojsempovažoval/azapodstatnéapotƎebné,ažejsem
vevšechpƎípadechdostal/auspokojivouasrozumitelnouodpovĢě,anemámžádnédalšídotazy.
Prohlašuji,žemibyljasnĢasrozumitelnĢvysvĢtlenúēel,povaha,pƎínosarizikagenetickéhovyšetƎeníDNA
provádĢnéhovrámciprojektuažejsembyl/apouēenaopƎedpokládanémprospĢchuamožnýchnásledcích,
kterénálezonemocnĢníSMAneboSCIDmƽžeznamenatprodítĢajehogenetickypƎíbuznéosoby.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS MATKY DÍT TE S ÚASTÍ V PROJEKTU
JakožtozákonnýzástupcedítĢtejmenovanéhovýše,souhlasímsúēastídítĢtevprogramuēasnéhozáchytu
spinálnísvalovéatrofie(SMA)atĢžkýchkombinovanýchimunodeficiencí(SCID)unovorozencƽ,souhlasím
s provedením genetického vyšetƎení DNA ze vzorku kapilární krve, a to výhradnĢ pro úēely screeningu
onemocnĢníSMAaSCIDudítĢte.

Datum

Podpis matky





48

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 14/2021

ČÁSTKA 14/2021



VĚSTNÍK MZ ČR

49

50

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 14/2021

ČÁSTKA 14/2021



VĚSTNÍK MZ ČR

51

52

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 14/2021

ČÁSTKA 14/2021



VĚSTNÍK MZ ČR

53

54

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 14/2021

Cenové rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví

þ. 1/2022/OLZP

ze dne 7. prosince 2021,

kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobkĤ plnČ hrazených z
veĜejného zdravotního pojištČní

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona þ. 265/1991 Sb., o pĤsobnosti orgánĤ
ýeské republiky v oblasti cen, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona
þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, vydává toto cenové rozhodnutí:

ýlánek I.

Tímto cenovým rozhodnutím se Ĝídí zpĤsob stanovení a výše maximálních
cen stomatologických výrobkĤ plnČ hrazených podle pĜílohy þ. 4 zákona þ. 48/1997 Sb.,
o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní
úþinném ode dne 1. ledna 2022. Maximální koneþné ceny plnČ hrazených stomatologických
výrobkĤ podle vČty první jsou uvedeny v pĜíloze tohoto cenového rozhodnutí.

ýlánek II.

ZpĤsob stanovení a výše maximálních cen stomatologických výrobkĤ, které jsou podle
zákona þ. 371/2021 Sb. plnČ hrazené podle pĜílohy þ. 4 zákona þ. 48/1997 Sb., o veĜejném
zdravotním pojištČní a o zmČnČ a doplnČní nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní
úþinném do dne 31. prosince 2021, se Ĝídí cenovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví
þ. 6/2020/CAU ze dne 18. února 2020, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických
výrobkĤ plnČ hrazených z veĜejného zdravotního pojištČní.

ýlánek III.
Úþinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá úþinnosti dnem 1. ledna 2022.

ČÁSTKA 14/2021



55

VĚSTNÍK MZ ČR

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Adam VojtČch, MHA, v. r.

PĜíloha
Seznam plnČ hrazených stomatologických výrobkĤ regulovaných stanovením
maximální ceny a výše tČchto cen

(þlenČní pĜílohy odpovídá þlenČní stomatologických výrobkĤ v pĜíloze þ. 4 zákona
þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)

1. SKUSOVÉ ŠABLONY
1.1.

SKUSOVÉ ŠABLONY

400 Kþ

2. INLEJE
2.1.

INLEJ KOěENOVÁ – do 18 let

1 000 Kþ

3. KORUNKY (SAMOSTATNÉ I PILÍěOVÉ)
3.1.

KORUNKA PLÁŠġOVÁ CELOKOVOVÁ SAMOSTATNÁ

1 800 Kþ

3.3.

KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠġOVÁ Z KOMPOZITNÍHO PLASTU

2 000 Kþ

3.4.

KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠġOVÁ FASETOVANÁ KOMPOZITNÍM
PLASTEM – do 18 let

2 200 Kþ

3.5.

KORUNKA ESTETICKÁ PLÁŠġOVÁ Z KERAMIKY – do 18 let

3 700 Kþ

3.7.

PROVIZORNÍ KORUNKA – do 18 let

500 Kþ

4. MEZIýLENY
4.1.

ýLEN MģSTKU ESTETICKÝ
PLASTEM – do 18 let

FASETOVANÝ

KOMPOZITNÍM

1 500 Kþ

6. ýÁSTEýNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY
6.1.

ýÁSTEýNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ

4 040 Kþ
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2 500 Kþ

7. CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY
7.1.

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ

7 000 Kþ

8. REKONSTRUKýNÍ A POOPERAýNÍ NÁHRADY
8.1.

KRYCÍ DESKA

1 400 Kþ

8.2.

POOPERAýNÍ NÁHRADA

9 600 Kþ

8.3.

OBTURÁTOR

8.4.

NÁKUSNÁ DLAHA (POOPERAýNÍ A POÚRAZOVÉ DLAHY)

10 600 Kþ
1 500 Kþ

11. ORTODONTICKÉ VÝROBKY
11.1.

ORTODONTICKÝ DIAGNOSTICKÝ A DOKUMENTAýNÍ MODEL

420 Kþ

11.2.

FUNKýNÍ SNÍMACÍ APARÁT – kategorie a)

2 500 Kþ

11.3.

SLOŽITÝ FUNKýNÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS,
FRÄNKEL, BIMLER, LEHMAN, HANSAPLATTE) – kategorie a)

4 000 Kþ

11.4.

JEDNODUCHÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ NEBO FOLIOVÝ APARÁT –
DO 4 PRVKģ (DRÁT, 1 ŠROUB) – kategorie a)

1 700 Kþ

11.5.

SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT – kategorie a)

2 600 Kþ

11.6.

CLONA, SKLUZNÁ STěÍŠKA – kategorie a)

1 500 Kþ

11.7.

PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍěENÍ PATROVÉHO ŠVU – kategorie a)

3 500 Kþ

11.8.

LABORATORNċ ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK – kategorie
a)

1 480 Kþ

11.10.

PLÁNOVANÁ ÚPRAVA – MODIFIKACE SNÍMACÍHO APARÁTU
V LABORATOěI – kategorie a)

1 600 Kþ
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1 Cíl specializaþního vzdČlávání
Cílem specializaþního vzdČlávání v oboru Klinická zraková terapie je získání specializované
zpĤsobilosti osvojením si potĜebných teoretických znalostí a praktických dovedností potĜebných
k samostatnému výkonu v oblasti oftalmopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky, rehabilitace
zraku a kompenzace trvalých zrakových obtíží, provádČní konsiliární þinnosti a k týmové
a mezioborové spolupráci podle § 125 vyhlášky þ. 55/2011 Sb., o þinnostech zdravotnických
pracovníkĤ a jiných odborných pracovníkĤ, v platném znČní (dále jen vyhláška þ. 55/2011 Sb.
o þinnostech).

2 Vstupní podmínky a prĤbČh specializaþního vzdČlávání
2.1 Vstupní podmínky
Podmínkou pro zaĜazení do specializaþního vzdČlávání v oboru Klinická zraková terapie je
získání odborné zpĤsobilosti k výkonu povolání zrakového terapeuta podle § 23a zákona þ. 96/2004
Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpĤsobilosti k výkonu nelékaĜských zdravotnických povolání
a k výkonu þinností souvisejících s poskytováním zdravotní péþe a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ (zákon o nelékaĜských zdravotnických povoláních), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen
zákon þ. 96/2004 Sb.)

2.2 PrĤbČh specializaþního vzdČlávání
Specializaþní vzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu povolání
a) formou celodenní prĤpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle
zákona þ. 96/2004 Sb. o nelékaĜských povoláních, a zákona þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
b) mĤže probíhat i jako rozvolnČná pĜíprava v rozsahu nejménČ poloviny stanovené týdenní
pracovní doby; celková délka, úroveĖ a kvalita nesmí být nižší než v pĜípadČ celodenní prĤpravy.
V rámci plnČní podmínek specializaþního vzdČlávání probíhá hodina teoretické výuky v rozsahu 45
minut a praktická þást v rozsahu 60 minut. Optimální doba specializaþního vzdČlávání je 12 mČsícĤ.
PrĤbČh specializaþního vzdČlávání je evidován v tzv. logbooku (deníku, studijním prĤkazu), do
nČhož provádí školitel záznamy o provedených výkonech v rámci odborné praxe na pracovišti
akreditovaného zaĜízení, na kterém probíhá praktická þást vzdČlávacího programu. Záznamy do
logbooku provádí rovnČž školitel pro teoretickou výuku.

3 Uþební osnova
Jednotlivé þásti teoretického vzdČlávání na sebe logicky navazují a nelze je absolvovat
v libovolném poĜadí. Vykonání praktické þásti vzdČlávání je možné až po absolvování þásti teoretické.
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3.1 Teoretická þást
3.1.1 Úvod do problematiky klinické zrakové terapie
Rozsah

40 hodin teoretické výuky v rozsahu 5 dnĤ

Cíl

Osvojit si vČdomosti z oblasti souvisejících klinických lékaĜských
oborĤ oftalmologie, neurologie, onkologie a nelékaĜských oborĤ
klinické psychologie a klinické zrakové terapie.
Téma

Rozpis uþiva

Minimální
poþet hodin

Centrální poruchy zraku

OnemocnČní CNS, ovlivĖující zrakové vnímání
(úrazy hlavy, zánČtlivé nebo infekþní onemocnČní
mozku, CMP, epilepsie, nádorové onemocnČní,
DMO).

2

Interpretace
neurologického vyšetĜení

Využití výsledkĤ neurologického vyšetĜení pĜi
diagnostice a rehabilitaci obtíží zraku pacienta
(vþetnČ vyšetĜení VEP, CT, MR, EEG).

2

Interpretace
oftalmologického
vyšetĜení

Využití výsledkĤ oftalmologického vyšetĜení pĜi
diagnostice a rehabilitaci obtíží pacienta.

2

PĜístroje v oftalmologii

Seznámení se zápisy, s výsledky vyšetĜení,
interpretace
výsledkĤ
pĜístrojových
oftalmologických vyšetĜení (záznamy perimetru,
OCT, NOT).

2

PĜíþiny centrálních
poruch zraku - kazuistiky

Kazuistiky:
perinatální hypoxie jako pĜíþina CVI u malého
dítČte,
CVI u dČtí v souvislosti s periventrikulární
leukomalácií (PVL) v dĤsledku perinatálního
krvácení bČhem porodu þi v postnatálním období
z dĤvodĤ tČžké nezralosti novorozence,
CVI u dítČte s þasnČ probČhlým infekþním zánČtem
mozku (do dvou let dítČte), CVI jako souþást MDVI
u dČtí s kombinovaným postižením.

4

Vliv neurologického
degenerativního
onemocnČní na vnímání
pacienta

RS, demence, epilepsie a centrální poruchy zraku u
neurologických pacientĤ.

2

Vliv degenerativního
onemocnČní zraku na
vnímání pacienta

Poruchy
zrakového
vnímání
zpĤsobené
degenerativním onemocnČním zraku (VPMD a jiné
makulární degenerace napĜ. m. Stargardt, UsherĤv
syndrom, Retinitis pigmentosa, Glaukom.

2
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Pacient ve vigilním
kómatu

Centrální poruchy zraku
pĜi poškození zraku a
zrakové dráhy
zánČtlivým
onemocnČním,
degenerativním
onemocnČním nebo
úrazem

Úrazy hlavy, poškození primárního zrakového
centra a zrakové dráhy, projevy pacienta ve
vigilním kómatu, možnosti diagnostiky zrakových
funkcí. Vliv epileptických záchvatĤ na zrakové
vnímání. Kazuistika: pacient po polytraumatu
s vážným poškozením hlavy – CVI, rehabilitace
zraku v kontextu celkové rehabilitace.

2

Centrální poruchy zraku pĜi poškození zraku
a zrakové dráhy zánČtlivým onemocnČním.
Centrální poruchy zraku pĜi poškození zraku
a zrakové dráhy degenerativním onemocnČním.
Centrální poruchy zraku pĜi poškození zraku
a zrakové dráhy zpĤsobené úrazem.
Kazuistiky k jednotlivým tématĤm:
CVI u pacienta s onemocnČním zrakového nervu
a zrakové dráhy pĜi RS,

4

CVI u pacientky s tĜíštivou zlomeninou v týlní þásti
lebky v oblasti V1 po nehodČ,
CVI u pacienta po pádu z výšky a následném
polytraumatu, rehabilitace obtíží vidČní,
CVI po náhlé cévní mozkové pĜíhodČ,
CVI u dítČte po opakovaných epileptických
záchvatech.

Onkologická onemocnČní
u dČtí a jejich vliv na
zrakové vnímání

NejþastČjší nádorová onemocnČní u dČtí,
ovlivĖující zrakové vnímání (retinoblastomy,
gliomy/astrocytomy zrakové dráhy).

4

Diagnostika zrakových
obtíží u dČtí pĜi
onkologickém
onemocnČní zraku a
zrakové dráhy

Diagnostika zrakových funkcí, dlouhodobé
sledování a rehabilitace obtíží, dlouhodobá podpora
pacienta

4

Vliv nejþastČjších onkologických onemocnČní dČtí
na zrakové vnímání.
Kazuistiky k tématu:
Vliv onkologického
onemocnČní na zrakové
vnímání u dČtí i
dospČlých

vývoj zraku a rehabilitace zraku u dítČte s gliomem
optiku a zrakové dráhy,
sledování vývoje zraku a zraková stimulace u dítČte
s retinoblastomem,
CVI u dospČlého pacienta po operaci mozkového
nádoru, rehabilitace obtíží,

4
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poškození
zraku
u
pacienta
s nádorem
u mozkového kmene, rehabilitace obtíží.
Psychologické aspekty
poruch zraku ve stáĜí

Vliv stárnutí na uþení se novým strategiím, na
schopnost kompenzace zrakového handicapu.

2

Týmová spolupráce
s odborníky nelékaĜských
povolání v praxi
zrakového terapeuta

Spolupráce s ortoptisty, optometristy, s psychology,
logopedy, s fyzioterapeuty, ergoterapeuty, se
školskými pracovišti, se speciálními pedagogy SPC
a neziskovými organizacemi navazujícími na
zdravotní péþi.

4

Celkem hodin
ZpĤsob ukonþení

40
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba

3.1.2 Oftalmopedická a diferenciální diagnostika, stimulace a rehabilitace zraku
Rozsah

40 hodin teoretické výuky v rozsahu 5 dnĤ

Cíl

Osvojit si znalosti a dovednosti z oblasti oftalmopedické a diferenciální
diagnostiky, konsiliární þinnosti, stimulace a rehabilitace zraku pĜi
centrálních poruchách zraku.
Téma

Rozpis uþiva

Minimální
poþet hodin

Centrální poruchy
zraku

VyšetĜování CVI u dČtí i dospČlých, doporuþené
postupy, vyšetĜované oblasti zrakového vnímání
(zraková ostrost, kontrastní citlivost, barvocit,
zorného pole).

2

CVI úpravy podmínek

Úpravy podmínek pro vyšetĜení agnozií, využití
pĜístrojĤ, postupĤ, pĜizpĤsobených pomĤcek
a materiálĤ.

2

CVI testové a
pĜístrojové vybavení

Doporuþené pomĤcky, testy, pĜístroje pro
vyšetĜování CVI u dČtí i dospČlých.

2

Centrální poruchy
zraku, postupy
vyšetĜení u konkrétních
pacientĤ

Centrální poruchy zraku. Postupy vyšetĜení
u konkrétních poruch zraku.
Kazuistiky:
postup vyšetĜení u dítČte s CVI v kojeneckém vČku,
postup vyšetĜení u dítČte s CVI v pĜedškolním vČku,
postup vyšetĜení u dítČte s CVI školního vČku,
postup vyšetĜení u pacienta se sup. CVI v dospČlém
vČku.

4
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Stimulace a rehabilitace
zraku pĜi CVI

Podpora fixace a sledování.

2

Centrálních poruchy
zraku u dČtí a u
dospČlých

Vnímání pĜedmČtĤ, tvarĤ, linií, rozlišení písmen
a þíslic, þtení textĤ, využití kompenzaþních smyslĤ.

2

CVI u dČtí i dospČlých

PĜíprava pomĤcek a materiálu pro rehabilitaci.

2

Nové technologie pĜi
rehabilitaci CVI

Využití nových technologií (stimulaþní panely
s pĜíslušenstvím, tablety).

2

Psychologické aspekty
práce s pacientem
s tČžkým handicapem

Motivace pacienta s tČžkým handicapem, RHB
v dílþích krocích.

2

Podpora rodinných
pĜíslušníkĤ

Rodiþe dítČte s tČžkým zdravotním handicapem
(zrakovým i dalším smyslovým þi tČlesným) –
partneĜi v rehabilitaci dítČte.

2

Diferenciální
diagnostika v oboru
zraková terapie

Diferenciální diagnostika:
centrální porucha zraku a mentální retardace,
centrální porucha zraku a demence,
disociativní poruchy zraku.

2

Konsiliární þinnost,
hodnocení zrakových
funkcí zrakovým
terapeutem

Stávající právní úprava týkající se posudkové péþe
(vyhláška þ. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity
v platném znČní, zákon þ. 329/2011 Sb. o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o zmČnČ souvisejících pĜedpisĤ).

2

Mezioborová
spolupráce se
souvisejícími
lékaĜskými obory

Mezioborová spolupráce dĤležitá pĜi diagnostice
a rehabilitaci zraku (lékaĜské obory oftalmologie,
neurologie, rehabilitace, praktiþtí lékaĜi pro dČti
a dorost, praktiþtí lékaĜi pro dospČlé).

4

Stimulace, rehabilitace
a kompenzace CVI

Stimulace, reedukace, rehabilitace a kompenzace
obtíží, podpora kompenzaþních smyslĤ, spolupráce
oþi – ruce.

2

Rehabilitace a
kompenzace
kvadrantových výpadkĤ
zorného pole,
hemianopsií a dalších
obtíží orientace
v prostoru

Stimulace a RHB zraku využitím cviþení na pracovní
ploše i s použitím nových technologií.

2

Digitální technologie a
pĜístroje

PC programy, Dynavision, Rotátor.

2
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Principy senzorické
integrace

Senzorická integrace (SI) nový efektivní smČr
rehabilitace, SI zamČĜena na zrak.

2

Senzorická integrace pĜi
stimulaci a rehabilitaci
zraku

Senzorická integrace pĜi stimulaci a rehabilitaci
zraku.
Kazuistiky:
pacient s obtížemi zrakového vnímání po CMP:
cviþení spolupráce oþí a rukou na pĜístroji Rotátor a
na pĜístroji Dynavision s balanþní plošinou, cviþení
binokulární spolupráce, cviþení orientace na pracovní
ploše, cviþení pro rozšíĜení zorného pole, využití
fyziologické diplopie pĜi cviþení spolupráce oþí na
rĤzné vzdálenosti.
Pacient s polytraumatem po autonehodČ: cviþení
orientace v zorném poli, cviþení zrakových
dovedností tracing, tracking, rozlišení figury a
pozadí, cviþení binokulární spolupráce, využití
fyziologické diplopie pĜi cviþení spolupráce oþí na
rĤzné vzdálenosti.

2

Celkem hodin
ZpĤsob ukonþení

40
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba

3.1.3 Diagnostika a rehabilitace CVI
Rozsah

40 hodin výuky v rozsahu 5 dnĤ v akreditovaném zaĜízení, které
poskytuje zdravotní péþi v oboru vzdČlávání Klinická zraková terapie
(tento poskytovatel musí být akreditovaným zaĜízením podle § 45 zákona
þ. 96/2004 Sb.)

Cíl modulu

Cílem je osvojení teoretických znalostí pĜi praktických ukázkách
diagnostiky a rehabilitace obtíží konkrétních pacientĤ. Individuální
pĜístup vzhledem k diagnózám, zrakovým obtížím a vČku pacientĤ.

Téma

Diagnostika
a rehabilitace CVI

Rozpis uþiva

Výuka pĜi diagnostice a rehabilitaci CVI –
pƎedvedení postupƽ diagnostiky a rehabilitace na
5 dní – 40 hodin
konkrétních pacientech, spoužitím nových metod
atechnologií.

Celkem hodin
ZpĤsob ukonþení

Minimální poþet
hodin

40
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba

Odborná praxe probíhá na akreditovaných pracovištích dle ustanovení § 45 zákona þ. 96/2004 Sb.,
o nelékaĜských povoláních, která jsou schopná zabezpeþit provádČní výkonĤ uvedených v tomto
vzdČlávacím programu. Praxe vþetnČ þinností na všech pracovištích je zaznamenávána a potvrzována
v logbooku.
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3.2 Praktická þást
3.2.1 Odborná praxe I
Charakteristika pracovištČ, na
kterém odborná praxe probíhá

Akreditované dle zákona þ. 96/2004 Sb.

Rozsah odborné praxe

6 mČsícĤ, SV probíhá pĜi výkonu povolání hodin

Tematický rámec pro získání
praktických dovedností
(anotace þásti odborné praxe)

ZpĤsob ukonþení

Využití diagnostických metod a dovedností pro vyšetĜení
zrakových funkcí a zrakového vnímání v praxi u pacientĤ
všech vČkových kategorií obtížnČ vyšetĜitelných a
nespolupracujících
Využití pĜístrojĤ, metod rehabilitace zraku a jeho rozvoje a
pĜíprava a vytváĜení obrázkových a textových materiálĤ podle
individuálních požadavkĤ rehabilitace pacientĤ s využitím
elektronických pomĤcek.
Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba

Seznam výkonĤ

Minimální poþet
výkonĤ

VyšetĜení zorného pole ruþním perimetrem (Flicker Wand), se svítilnami
a fixaþními pĜedmČty u kojence s handicapem nebo pacienta s tČžkým
handicapem

5

VyšetĜení detekce a fixace u kojence s handicapem nebo pacienta s tČžkým
handicapem (MDVI)

5

VyšetĜení zrakové ostrosti (metodou preferential looking) u kojence
s handicapem nebo pacienta s tČžkým handicapem (MDVI)

5

VyšetĜení orientace v prostoru u pacienta s tČžkým handicapem

5

VyšetĜení vnímání tvarĤ a linií u pacienta s tČžkým handicapem (MDVI)

5

VyšetĜení orientace na ploše (stĤl, stimulaþní panel), orientace ve þtvercové
síti

5

Nácvik rozšíĜení zorného pole u pacienta s výpadky ZP a poruchou orientace
na pĜístroji Dynavision

5

VyšetĜení rozlišení tvarĤ písma, þíslic a geometrických tvarĤ

5

Nácvik spolupráce oþi – ruce, þinnosti na ploše i v prostoru

5

Nácvik fixace a sledování u pacienta s tČžkou ztrátou þásti zorného pole

5

Nácvik vnímání pracovní plochy pĜi výpadcích zorného pole (scanning)

5

Nácvik þtení pĜi výpadcích zorného pole

5
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VytváĜení cviþných materiálĤ pro nácvik rozlišení þíslic a písmen (pro RHB
agnosií)

5

VytváĜení obrázkĤ pro nácvik pĜiĜazení pĜedmČtu k nápisu a kontuĜe

5

Nácvik rozlišení tvarĤ a linií, písmen, þíslic u pacienta s tČžkým handicapem

5

Úprava textu pro pacienta s CVI centrální poruchou zraku – školní vČk

5

Navržení úpravy prostĜedí pro rĤzné þinnosti pacienta s výpadkem þásti
zorného pole, kompenzace deficitu, podpora orientace a bezpeþného pohybu

5

VýbČr rehabilitaþních a kompenzaþních pomĤcek pro pacienta s výpadky
zorného pole

5

3.2.2 Odborná praxe II
Charakteristika pracovištČ, na
kterém odborná praxe probíhá

akreditované dle zákona þ. 96/2004 Sb.

Rozsah odborné praxe

6 mČsícĤ, SV probíhá pĜi výkonu povolání hodin

Tematický rámec pro získání
praktických dovedností
(anotace þásti odborné praxe)

Diagnostika a rehabilitace pacientĤ s víceþetným
postižením (MDVI)
Praktické osvojení diagnostických a rehabilitaþních metod a
postupĤ pĜi práci s pacienty s víceþetným postižením (MDVI).
Sledování a postupná aplikace dovedností v oblasti
diagnostiky, rehabilitace a kompenzace centrálních poruch
zraku metodami stimulace, reedukace a kompenzace.
Zdokonalování se v oblasti práce s pĜístroji, SW a tablety pro
rozvoj zrakového vnímání.

ZpĤsob ukonþení

Hodnocení, shrnutí, zpČtná vazba
Seznam výkonĤ

Poþet výkonĤ

Funkþní vyšetĜení zraku preferenþními testy obzvlášĢ nároþné u pacientĤ
s víceþetným postižením všech vČkových kategorií

5

VyšetĜení fixace a sledování obzvlášĢ nároþné u pacientĤ s víceþetným
postižením (se stimulaþními deskami) vþetnČ vyšetĜení optokinetického
nystagmu (kotouþem s pruhy nebo optokinetickým bubínkem) u všech
vČkových kategorií dČtí i dospČlých MDVI

5

VyšetĜení barvocitu u pacientĤ s víceþetným postižením (tĜídČním barevných
pĜedmČtĤ, pomocí Lea 3D Puzzle, testem 16 Hue Color Vision Test)

3

VyšetĜení kontrastní citlivosti u pacientĤ s víceþetným postižením

3

VyšetĜení monokulárního zorného pole na stimulaþním panelu nebo kontrastní
ploše stolu u pacientĤ s víceþetným postižením

5
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VyšetĜení zrakové ostrosti pomocí obrázkĤ a pĜedmČtĤ v Bust testu u pacientĤ
s víceþetným postižením

5

Rehabilitace spolupráce oþí a rukou u pacientĤ s víceþetným postižením všech
vČkových kategorií, individuální pĜístup (výbČr vhodných rehabilitaþních a
kompenzaþních pomĤcek)

3

RHB þtení pacientĤ u pacientĤ s obtížemi rozlišení znakĤ, individuálnČ volený
tiske na elektronických pomĤckách

3

VyšetĜení centrálních poruch zraku dČtí i dospČlých (zraková analýza, zraková
syntéza), 3D – 2D

3

VyšetĜení centrálních poruch zraku dČtí i dospČlých: pĜiĜazení geometrických
tvarĤ do reliéfu a na plochu, pĜiĜazení písmen do podložky se shodným
výĜezem, na plochu se shodnou konturou

3

VyšetĜení centrálních poruch zraku dČtí i dospČlých pomocí testĤ In Sight nebo
Sady na diagnostiku a rehabilitaci Nat. Baraga nebo alternativním materiálem
vzhledem k obtížím pacienta s víceþetným postižením.

3

RHB u pacientĤ s centrálním skotomem pĜi VPMD s využitím excentrické
fixace: þtení na kamerové TV lupČ

3

RHB u pacientĤ s velkými výpadky v zorném poli nebo s hemianopsií po
úrazech nebo s neurologickými diagnozami: sledování znakĤ v Ĝádku (tracing,
tracking)

3

RHB u pacientĤ u pacientĤ po úrazu nebo CMP: rozlišení figury a pozadí

3

4 Hodnocení výsledkĤ vzdČlávání v prĤbČhu specializaþního vzdČlávání
a) PrĤbČžné hodnocení školitelem: akreditované zaĜízení pĜidČlí každému úþastníkovi specializaþního
vzdČlávání školitele v souladu s § 59, zákona þ. 96/2004 Sb., o nelékaĜských povoláních, který je
zamČstnancem akreditovaného zaĜízení.
Školitel prĤbČžnČ provČĜuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úþastníka vzdČlávání
a vypracovává studijní plán a plán plnČní praktických výkonĤ, které má úþastník vzdČlávání v prĤbČhu
pĜípravy absolvovat.
b) PĜedpoklad pro pĜihlášení k atestaþní zkoušce:
x splnČní všech podmínek specializaþního vzdČlávání, stanovených vzdČlávacím programem
x vypracování závČreþné práce (zpracování kazuistiky – pĜípadové studie pacienta –
u kterého byla provedena diagnostika a RHB centrálních poruch zraku nebo výrazných výpadkĤ
zorného pole s akcentem na mezioborovou spolupráci. Rozsah práce je minimálnČ 10 normostran
textu).
c) Atestaþní zkouška: probíhá dle § 6 - § 7 vyhlášky þ. 189/2009 Sb., o atestaþní zkoušce, zkoušce
k vydání osvČdþení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závČreþné zkoušce
a kreditovaných kvalifikaþních kurzĤ a aprobaþní zkoušce a o postupu pĜi ovČĜení znalosti þeského
jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékaĜských zdravotnických povoláních), v platném
znČní a v souladu s ustanovením § 60 odst. 3, zákona þ. 96/2004 Sb., o nelékaĜských povoláních.
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Zdravotnickým pracovníkĤm, kteĜí úspČšnČ vykonali atestaþní zkoušku Ministerstvo zdravotnictví
vydá diplom o specializaci v oboru Klinická zraková terapie.
Atestaþní zkoušku v oboru Klinická zraková terapie lze vykonat nejpozdČji do 5 let od splnČní
všech požadavkĤ daných vzdČlávacím programem, podle kterého se uskuteþnilo vzdČlávání uchazeþe.
Pokud uchazeþ u atestaþní zkoušky neprospČl, mĤže atestaþní zkoušku vykonat nejdĜíve za 6 mČsícĤ
ode dne neúspČšnČ vykonané zkoušky. Atestaþní zkoušku lze v pĜíslušném oboru opakovat nejvýše
dvakrát.

5 Profil absolventa
Absolvent specializaþního vzdČlávání v oboru Klinická zraková terapie získá specializovanou
zpĤsobilost k výkonu povolání klinického zrakového terapeuta a bude pĜipraven provádČt, zajišĢovat
a koordinovat základní a specializovanou péþi v oboru Klinická zraková terapie. Je oprávnČn na
základnČ vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnými právními pĜedpisy, zabezpeþovat
odbornou péþi v oboru klinická zraková terapie v rozsahu své specializované zpĤsobilosti stanovené
þinnostmi, ke kterým je pĜipraven na základČ tohoto vzdČlávacího programu.

5.1 Charakteristika þinností, ke kterým získal absolvent specializaþního
vzdČlávání zpĤsobilost:

Klinický zrakový terapeut
vykonává þinnosti podle § 3 odst. 1 vyhlášky þ. 55/2011 Sb. o þinnostech, dále mĤže podle
§ 125 téže vyhlášky bez odborného dohledu vykonávat þinnosti podle §24, a to:
a) provádČt oftalmopedickou prevenci a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje zraku,
b) instruovat zdravotnické pracovníky v oblasti vyšetĜovacích postupĤ a možností rozvoje
a rehabilitace zrakových funkcí pĜi poškození centrálního nervového systému,
c) seznamovat pacienta a jím urþené osoby s jednotlivými postupy zrakové rehabilitace a provádČt
jejich zácvik v tČchto postupech,
d) individuálnČ volit pomĤcky k rehabilitaci pacienta,
e) navrhovat a doporuþovat úpravy prostĜedí pacienta podporující rozvoj a rehabilitaci zrakových
funkcí, prostorovou orientaci a samostatný pohyb.
dále Klinický zrakový terapeut na základČ indikace lékaĜe zejména mĤže
a) provádČt oftalmopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro další léþebnou péþi
u kojencĤ, dČtí v preverbálním období, u osob s problémy v komunikaci, osob nekomunikujících
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a osob obtížnČ vyšetĜitelných z dĤvodu víceþetného postižení, degenerativního onemocnČní, mentální
retardace nebo poruchy centrálního nervového systému,
b) provádČt rehabilitaci a stimulaci zrakových funkcí u pacientĤ uvedených v písmenu a),
c) stanovit v rozsahu, který urþí lékaĜ, vhodné diagnostické a léþebné metody u dČtí a dospČlých
s poruchami a vadami zraku.

6 Charakteristika akreditovaných zaĜízení a pracovišĢ
VzdČlávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb a pracovištČ zajišĢující výuku úþastníkĤ
specializaþního vzdČlávání musí být akreditovány dle ustanovení § 45 zákona
þ. 96/2004 Sb.
Tato zaĜízení musí úþastníkovi zajistit absolvování specializaþního vzdČlávání dle tohoto
vzdČlávacího programu.

6.1 Akreditovaná zaĜízení a pracovištČ
Garantem vzdČlávání mĤže být:
x

lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru oftalmologie a praxí
v oboru nejménČ 5 let nebo

x

zrakový terapeut se specializovanou zpĤsobilostí uznanou Ministerstvem
zdravotnictví a praxí v oboru nejménČ 10 let (specializace K3).

Školitelem se rozumí zamČstnanec akreditovaného zaĜízení ve smyslu zákona
þ. 96/2004 Sb.
Školitelem teoretické þásti mĤže být zdravotnický pracovník, který získal:
Personální
zabezpeþení

x odbornou zpĤsobilost lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
oftalmologie, s profesními zkušenostmi v oboru nejménČ 5 let,
x odbornou zpĤsobilost lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí, která
odpovídá tématu uvedenému ve vzdČlávacím programu,
x odbornou zpĤsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta
s profesními zkušenostmi zrakového terapeuta v délce nejménČ 10 let,
x odbornou zpĤsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta se
specializovanou zpĤsobilostí uznanou Ministerstvem zdravotnictví,
s profesními zkušenostmi zrakového terapeuta v délce nejménČ 10 let
(specializace K3),
x odbornou zpĤsobilost k výkonu povolání
zkušenostmi ortoptisty v délce nejménČ 10 let,

ortoptista

s profesními

x odbornou zpĤsobilost k výkonu povolání psychologa nebo klinického
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psychologa podle zákona þ. 96/2004 Sb., která odpovídá tématu
uvedenému ve vzdČlávacím programu.
Školitelem praktické þásti mĤže být zdravotnický pracovník, který získal:
x odbornou zpĤsobilost lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
oftalmologie, s profesními zkušenostmi v oboru nejménČ 5 let,
x odbornou zpĤsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta se
specializovanou zpĤsobilostí uznanou Ministerstvem zdravotnictví,
s profesními zkušenostmi klinického zrakového terapeuta v délce nejménČ
10 let (specializace K3),
x odbornou zpĤsobilost k výkonu povolání zrakového terapeuta
s profesními zkušenostmi zrakového terapeuta v délce nejménČ 10 let.
Další požadavky na personální zabezpeþení teoretického vzdČlávání
a odborné praxe:
x

pedagogické schopnosti školitele,

x

doklady o odborné, specializované event. pedagogické zpĤsobilosti,

x

pracovní úvazek školitele min 0,2 s fyzickou pĜítomností na pracovišti.

Pro teoretickou þást vzdČlávacího programu:

VČcné
a technické
vybavení

x

standardnČ vybavená uþebna s PC a diaprojektorem a s možností pĜístupu
k internetu,

x

pĜístup k odborné literatuĜe, vþetnČ el. Databází (zajištČní vlastními
prostĜedky nebo ve smluvním zaĜízení), možnosti podpory teoretické
výuky pomocí e-learningu.

Pro praktickou þást vzdČlávacího programu:
x vybavení pracovištČ dle vyhlášky þ. 92 /2012 Sb., o požadavcích na
minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení
a kontaktních pracovišĢ domácí péþe, v platném znČní.
x Pro uskuteþĖování odborné praxe je podmínkou poskytování zdravotních
služeb – ambulantní péþe dle zákona þ. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, v platném znČní.
Organizaþní
a provozní
požadavky

x Odborná praxe v akreditovaném zaĜízení mĤže být rozložena mezi dvČ
nebo více akreditovaných pracovišĢ tak, aby bylo možné praktické
výkony dostateþnČ zvládnout.
x Akreditované zaĜízení na realizaci vzdČlávacího programu musí splĖovat
povinnosti akreditovaných zaĜízení podle § 50 zákona þ. 96/2004 Sb.

Bezpeþnost
a ochrana zdraví

x Souþástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpeþnosti
a ochrany zdraví pĜi práci, hygieny práce a požární ochrany vþetnČ
ochrany pĜed ionizujícím záĜením.
x Výuka k bezpeþné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavkĤ
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platných právních a ostatních pĜedpisĤ k zajištČní bezpeþnosti a ochrany
zdraví pĜi práci.
x Požadavky jsou doplnČny informacemi o rizicích možných ohrožení
v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vþetnČ informací
vztahujících se k opatĜením na ochranu pĜed pĤsobením zdrojĤ rizik.
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8 Seznam zkratek
CVI – Cerebral Visual Impairment (centrální poruchy zraku)
CNS – centrální nervový systém
CMP – cévní mozková pĜíhoda
DMO – dČtská mozková obrna (v zahraniþní literatuĜe pod názvem cerebral palsy)
VEP – zrakové evokované potenciály
CT – computerová tomografie
MR – magnetická resonance
EEG – elektro encefalogram
OCT – optická koherentní tomografie
NOT – nitrooþní tlak
PVL – periventrikulární leukomalácie
MDVI – multi disabled visual impairment (víceþetné postižení vþetnČ poruchy zraku)
RS – roztroušená skleroza
VPMD – vČkem podmínČná makuláĜ degenerace (v angliþtinČ ARMD)
SPC – speciálnČ pedagogické centrum
RHB – rehabilitace
SI – Senzorická integrace
ZP – zorné pole
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1. Úvod
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) v souladu se zákonem þ. 218/2000 Sb.,
o rozpoþtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „Rozpoþtová pravidla“) a na základČ ustanovení § 21a odst. 4 písm. a)
zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti
a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe
a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“) vydává
Metodiku dotaþního Ĝízení na rezidenþní místa pro lékaĜské obory pro rok 2022 – Program
þ. 1 (dále jen „Metodika“), kterou upĜesĖuje podmínky pro získání dotace na rezidenþní místo
a dále urþuje postup pĜi poskytování dotací a vypoĜádání finanþních prostĜedkĤ se státním
rozpoþtem prostĜednictvím ústĜedního orgánu státní správy - MZ.
Na poskytování dotací ze státního rozpoþtu se nevztahuje usnesení vlády ýeské republiky
þ. 591/2020 ze dne 1. þervna 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpoþtu ýeské republiky nestátním neziskovým organizacím ústĜedními orgány státní
správy.
MZ si vyhrazuje právo zmČnit podmínky stanovené v této Metodice. PĜípadné zmČny
v podmínkách tohoto dotaþního programu budou uveĜejnČny na internetových stránkách MZ.
Dle ustanovení § 14 až § 14q Rozpoþtových pravidel upravujících poskytování dotací
a návratných finanþních výpomocí ze státního rozpoþtu a Ĝízení o jejich odnČtí
a dle ustanovení § 21a odst. 1 zákona þ. 95/2004 Sb. není na poskytnutí dotace z dotaþního
programu právní nárok.
MZ upozorĖuje žadatele o rezidenþní místo na nutnost a povinnost dodržování
stanovených termínĤ v celé délce realizace dotaþního programu.

2. Cíle a zamČĜení dotaþního programu „Rezidenþní místa lékaĜi
2022 – Program þ. 1“
2.1 ZamČĜení projektu
Projekt je zamČĜen na podporu specializaþního vzdČlávání lékaĜských zdravotnických
pracovníkĤ v základních kmenech, které jsou souþástí specializaþních oborĤ uvedených
v zákonČ þ. 95/2004 Sb.

2.2 VysvČtlení termínĤ
Projekt – definuje požadovanou finanþní podporu vzdČlávacího procesu smČĜujícího
ke splnČní podmínek pro získání certifikátu o absolvování základního kmene formou víceleté
dotace, poskytnuté ze státního rozpoþtu na úhradu nákladĤ spojených se specializaþním
vzdČláváním rezidenta nebo více rezidentĤ v jednom oboru a v jednom základním kmeni,
schválené v pĜíslušném kalendáĜním roce. Ke každému projektu se vydává samostatné
rozhodnutí.
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Ukonþení projektu – nastává splnČním všech požadavkĤ stanovených vzdČlávacím
programem pĜíslušného oboru, a to do jednoho roku od splnČní všech požadavkĤ
stanovených pĜíslušným vzdČlávacím programem pro pĜistoupení ke zkoušce v základním
kmeni nebo získáním certifikátu o absolvování základního kmene. V pĜípadČ vČtšího poþtu
rezidentĤ v jednom projektu je ukonþen projekt splnČním podmínek k získání certifikátu
o absolvování základního kmene posledního rezidenta. Dalším dĤvodem ukonþení projektu
mĤže být napĜ. ukonþení pracovního pomČru, odstoupení rezidenta ze specializaþního
vzdČlávání, úmrtí rezidenta, úmrtí školitele (u OSVý), zánik akreditovaného zaĜízení apod.
Akreditované zaĜízení – zaĜízení, kterému byla udČlena akreditace podle ustanovení § 17
zákona þ. 95/2004 Sb.

2.3 Globální cíle dotaþního programu jsou:
a) finanþní podpora absolventĤ lékaĜských fakult pro následné postgraduální
studium lékaĜských oborĤ (specializaþní vzdČlávání) v základním kmeni,
b) finanþní podpora lékaĜských zdravotnických pracovníkĤ, kteĜí již þást
specializaþní pĜípravy v základním kmeni absolvovali a dosud nezískali
certifikát o absolvování základního kmene.

3. Žadatelé o dotaci
Žadatelem o dotaci se mĤže stát zaĜízení akreditované podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. a) zákona þ. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území ýeské republiky.
Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat údajĤm
uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udČlení oprávnČní k poskytování
zdravotních služeb.

4. Finanþní podmínky
Dotace ze státního rozpoþtu pĜidČlená MZ na realizaci projektu je výhradnČ úþelovČ vázána
a lze ji použít jen na úhradu nákladĤ, které jsou v souladu s dotaþním programem a dále
se schválenou Žádostí.
ZÁVAZEK ŽADATELE:
Dotace se poskytuje na þásteþnou úhradu nákladĤ souvisejících se specializaþním
vzdČláváním zdravotnických pracovníkĤ. Získáním dotace se žadatel zavazuje þást
nákladĤ spojených se specializaþním vzdČláváním rezidenta uhradit z vlastních zdrojĤ.
Úþelové finanþní prostĜedky se mohou použít pouze na spolufinancování:
x

x

mzdových nákladĤ na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace (hrubá
mzda, resp. plat - dále jen „hrubá mzda“ a odvody na zdravotní a sociální pojištČní
za zamČstnavatele),
mzdových nákladĤ na školitele (zamČstnance akreditovaného zaĜízení) v maximální
výši 20 % z celkové výše dotace - hrubá mzda a odvody na zdravotní a sociální
pojištČní zamČstnavatele,
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x
x
x

pĜíjmu školitele - urþeno pro akreditovaná zaĜízení, která jsou fyzickou osobou
(OSVý), v maximální výši 20 % z celkové výše dotace,
úhrad povinných kurzĤ a stáží stanovených platnými vzdČlávacími programy
pro jednotlivé obory,
materiálových nákladĤ.

MZ poskytuje dotaci nejdéle na dobu vzdČlávání v základním kmeni stanovenou zákonem
þ. 95/2004 Sb., což je 30 mČsícĤ pĜi vzdČlávání v rozsahu zákonem stanovené týdenní
pracovní doby (plný úvazek). Je-li pracovní smlouva mezi akreditovaným zaĜízením
poskytujícím zdravotní služby, které žádá o poskytnutí dotace na rezidenþní místo podle
ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona þ. 95/2004 Sb. a úþastníkem specializaþního
vzdČlávání uzavĜena v rozsahu kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba, MZ
poskytne dotaci na rezidenþní místo v pomČrnČ snížené výši na dobu pomČrnČ delší.
Specializaþní vzdČlávání nesmí probíhat v rozsahu nižším, než je polovina stanovené týdenní
pracovní doby.
PĜíjemce dotace je povinen prokazatelnČ a doložitelným zpĤsobem vést evidenci
pracovní doby rezidenta.

5. Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost¨)
5.1 ZpĤsob a podmínky podání žádosti
O dotaci na rezidenþní místo podle ustanovení § 21aa zákona þ. 95/2004 Sb. mĤže
akreditované zaĜízení požádat, pokud úþastník specializaþního vzdČlávání zahájí
specializaþní vzdČlávání u tohoto akreditovaného zaĜízení a souþasnČ má akreditované
zaĜízení s úþastníkem specializaþního vzdČlávání uzavĜenu pracovní smlouvu v rozsahu
minimálnČ poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimálnČ na dobu délky základního
kmene.
Žádosti o dotaci na kmen se podávají elektronicky, prostĜednictvím Jednotného
dotaþního portálu RISPF na internetové adrese:
http://isprofin.mfcr.cz/rispf
Manuál k vyplnČní online Žádosti je pĜílohou þ. 3 Metodiky.
Žádost mĤže být podána po zveĜejnČní Metodiky pro žadatele a výzvy k podání žádosti
o dotaci vþetnČ všech pĜíloh na internetových stránkách MZ, nejdĜíve však po zpĜístupnČní
portálu RISPF pro podávání žádostí. Žádosti se podávají v prĤbČhu celého roku. Na Žádosti
o poskytnutí dotace na rezidenþní místo podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona
þ. 95/2004 Sb. podané po 31. Ĝíjnu bude poskytnuta dotace na rezidenþní místo nejdĜíve
od 1. ledna 2023.
Dotace na rezidenþní místo se poskytuje za celé kalendáĜní mČsíce, kdy jsou splnČny
podmínky pro její poskytnutí. Ke splnČní podmínek pro poskytnutí dotace za celý
kalendáĜní mČsíc musí být Žádost podána nejpozdČji k 1. dni tohoto mČsíce. V pĜípadČ
podání Žádosti v pozdČjším termínu bude pĜiznána dotace od 1. dne následujícího
mČsíce. Podáním se rozumí elektronické odeslání žádosti v systému RISPF,
za pĜedpokladu, že listinná podoba žádosti byla doruþena administrátorovi programu
(IPVZ) do 5 pracovních dnĤ.
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NejpozdČji k 1. dni pĜíslušného mČsíce musí být sjednán vznik pracovního pomČru
s úþastníkem specializaþního vzdČlávání (viz § 36 zákona þ. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ), rezident musí být zaĜazen do oboru a musí být zahájeno
specializaþní vzdČlávání.
Rezident musí být zaĜazen do pĜíslušného oboru po 30. 6. 2017, nebo jinak doloží, že
se v základním kmeni vzdČlává podle právních pĜedpisĤ úþinných po 30. 6. 2017
(vyhláška þ. 221/2018 Sb., o vzdČlávání v základních kmenech lékaĜĤ, nebo vyhláška
þ. 397/2020 Sb., o vzdČlávání v základních kmenech lékaĜĤ, pĜíp. právní pĜedpisy, které
tyto vyhlášky mČní nebo je nahrazují).
Dotace nebude poskytována na vzdČlávání rezidentĤ, kteĜí byli v minulosti zaĜazeni
do jiného základního kmene, než ke kterému se vztahuje žádost o dotaci, a þerpali
dotaci po dobu minimálnČ jednoho roku; jejich vzdČlávání bylo podpoĜeno dotací
na rezidenþní místo a toto vzdČlávání nebylo dokonþeno. Tuto skuteþnost rezident
potvrzuje prostĜednictvím þestného prohlášení.
V prĤbČhu þerpání dotace není možné mČnit základní kmen, na který je dotace
poskytována. V pĜípadČ, že u rezidenta dojde ke zmČnČ základního kmene, bude dotace
ukonþena. Akreditované zaĜízení mĤže požádat o novou dotaci na základní kmen
za pĜedpokladu splnČní všech podmínek pro její poskytnutí.
Žádá-li akreditované zaĜízení o dotaci na rezidenþní místo pro více základních kmenĤ, je
nutné podat Žádost pro každý základní kmen zvlášĢ. V pĜípadČ, že akreditované zaĜízení
žádá o rezidenþní místa v jednom základním kmeni pro více organizaþních složek
(napĜ. odštČpných závodĤ, stĜedisek apod.), podává souhrnnou Žádost, v níž budou
obsaženy všechny požadavky na poskytnutí dotace na rezidenþní místa pro jeden
požadovaný základní kmen specializaþního vzdČlávání. Každé akreditované zaĜízení mĤže
podat Žádosti pro více základních kmenĤ specializaþního vzdČlávání.
V pĜípadČ, kdy akreditované zaĜízení žádá o dotaci na rezidenþní místo pro nČkterou
ze svých organizaþních složek, musí v Žádosti uvést její název a adresu místa poskytování
zdravotních služeb.

5.2 Formální náležitosti Žádosti a pĜílohy k Žádosti
Žádosti se podávají elektronicky prostĜednictvím jednotného dotaþního portálu RISPF.
V Žádosti je nutné vyplnit všechny položky, a to v þeském jazyce. V pĜípadČ, že Žádost
nebude splĖovat nČkterou z náležitostí nebo bude trpČt jinými vadami, bude akreditované
zaĜízení vyzváno (výhradnČ prostĜednictvím elektronické adresy uvedené v Žádosti)
k doplnČní nebo odstranČní vad. V takovém pĜípadČ bude žadateli poskytnuta pĜimČĜená
lhĤta k nápravČ, která se nezapoþítává do lhĤty stanovené poskytovateli dotace
dle ustanovení § 21ab odst. 1) zákona þ. 95/2004 Sb., ve které má rozhodnout o poskytnutí
dotace. Posuzována bude pouze kompletní Žádost.
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Povinné pĜílohy k Žádosti:
o kopie Rozhodnutí o udČlení akreditace na pĜíslušný základní kmen,
o kopie smlouvy s akreditovaným zaĜízením, pokud je nČkterá þást vzdČlávání
zajišĢována smluvním zaĜízením,
o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udČlení oprávnČní k poskytování
zdravotních služeb,
o kopie pracovní smlouvy uzavĜené s úþastníkem specializaþního vzdČlávání v rozsahu
minimálnČ poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimálnČ na dobu délky
specializaþního vzdČlávání v základním kmeni,
o formuláĜ životopis školitele (je akceptováno rovnČž volnou formou),
o vzdČlávací plán pro každého rezidenta samostatnČ,
o formuláĜ þestné prohlášení rezidenta dle bodu 5.1,
o kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivitČ) – výpis z veĜejného rejstĜíku ne starší
3 mČsíce u právnických osob; zĜizovací listina u pĜíspČvkových organizací,
o formuláĜ informace o vlastnické struktuĜe, jde-li o právnickou osobu,
o právnická osoba doloží údaje o skuteþném majiteli právnické osoby podle zákona
upravujícího evidenci skuteþných majitelĤ ve formČ úplného výpisu platných údajĤ
a údajĤ, které byly vymazána bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji.
Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpoþtu na rezidenþní místo je jak
pro poskytovatele dotace (tj. MZ), tak pro pĜíjemce dotace, závazná. MZ upozorĖuje žadatele,
že podáním Žádosti vyslovuje s touto závazností souhlas.

5.2.1 VzdČlávací plán rezidenta
Pro každého rezidenta je nutné doložit vyplnČný individuální vzdČlávací plán pro pĜíslušný
kmen, odpovídající platnému vzdČlávacímu programu. PĜi zpracování tabulky je nutné
doplnit, v jakém akreditovaném zaĜízení poskytujícím zdravotní služby a v jakém termínu (je
tĜeba uvést rok a konkrétní mČsíc) jednotlivé vzdČlávací aktivity probČhnou.
VzdČlávací plán bude podepsán souþasnČ rezidentem a jeho školitelem.
VzdČlávací plán je možné mČnit prostĜednictvím žádosti o zmČnu. Ve výjimeþných pĜípadech
je možné vzdČlávací plán aktualizovat, a to do 31. ledna (pokud aktualizace neovlivní þerpání
finanþních prostĜedkĤ). Tato aktualizace mĤže zohledĖovat zmČny probČhlé v pĜedešlém
roce nebo zmČny, které se týkají roku následujícího. Aktualizaci vzdČlávacího plánu zašle
akreditované zaĜízení elektronicky na e-mailovou adresu hajdukova@ipvz.cz.

5.3 Administrátor
Administraci provádí Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví, oddČlení
rezidenþních míst, na adrese: Ruská 85, 100 05 Praha 10.

6. Rozhodnutí MZ o poskytnutí dotace
MZ rozhodne o poskytnutí dotace na rezidenþní místo do 60 dnĤ ode dne obdržení Žádosti.
Písemná forma Rozhodnutí bude zaslána datovou schránkou nebo prostĜednictvím
licencovaného pĜepravce listovních zásilek na konkrétní adresu uvedenou v Žádosti.
Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatelĤm stanovuje MZ v písemném Rozhodnutí.
Vzor podmínek je pĜílohou þ. 4 Metodiky.
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7. ZpĤsob poskytování a podmínky þerpání dotace a povinnosti
akreditovaného zaĜízení s rezidenþním místem
7.1 Podmínky þerpání dotace
MZ finanþní prostĜedky poskytne na specializaþní vzdČlávání v základním kmeni u oborĤ
specializaþního vzdČlávání, a to nejdéle na dobu 30 mČsícĤ pĜi vzdČlávání v rozsahu
stanovené týdenní pracovní doby. Výše mČsíþní dotace pro pĜíslušný obor specializaþního
vzdČlávání v základním kmeni je uvedena v PĜíloze þ. 1 této Metodiky. Dotace na rezidenþní
místo se akreditovanému zaĜízení poskytuje za celé kalendáĜní mČsíce, kdy jsou splnČny
podmínky pro její poskytnutí. Toto ustanovení se vztahuje obdobnČ na zahájení, ukonþení
i pĜerušení specializaþního vzdČlávání jak ze strany rezidenta, tak ze strany akreditovaného
zaĜízení, které je pĜíjemcem dotace. Dotaci na rezidenþní místo nelze poskytnout zpČtnČ
za kalendáĜní mČsíce, které pĜedcházely podání Žádosti.
Finanþní prostĜedky budou MZ uvolĖovány 1x roþnČ. Prvnímu uvolnČní prostĜedkĤ pĜedchází
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanþní prostĜedky budou pĜevedeny na þíslo úþtu
akreditovaného zaĜízení poskytujícího zdravotní služby s rezidenþním místem, které bude
uvedeno v Žádosti. V pĜípadČ, že zĜizovatelem akreditovaného zaĜízení s rezidenþním
místem je kraj nebo obec, uvede žadatel (akreditované zaĜízení s rezidenþním místem)
v Žádosti þíslo úþtu zĜizovatele a prostĜedky budou tČmto akreditovaným zaĜízením
poskytnuty prostĜednictvím zĜizovatele.

7.2

PĜerušení poskytování dotace

MZ pĜeruší poskytování dotace na rezidenþní místo po dobu pĜerušení specializaþního
vzdČlávání rezidenta. Celková doba pĜerušení nesmí pĜesáhnout 5 let.
V pĜípadČ zahájení a ukonþení pĜerušení specializaþního vzdČlávání rezidenta
v akreditovaném zaĜízení s rezidenþním místem pĜíjemce dotace o této skuteþnosti
uvČdomí MZ prostĜednictvím administrátora, a to nejpozdČji do 10 kalendáĜních dnĤ
ode dne, kdy tato skuteþnost nastala, pomocí formuláĜe Žádost o zmČnu, který je
uveĜejnČn na internetových stránkách MZ v sekci Rezidenþní místa.

7.3 ZmČna akreditovaného zaĜízení
Pokud rezident v prĤbČhu kalendáĜního roku uzavĜe pracovní pomČr za úþelem
specializaþního vzdČlávání, na které se poskytuje dotace na rezidenþní místo
podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona þ. 95/2004 Sb., s jiným akreditovaným
zaĜízením, mĤže toto akreditované zaĜízení požádat o poskytnutí dotace na rezidenþní místo
podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. a) zákona þ. 95/2004 Sb. Pro takto žádající
akreditovaná zaĜízení platí všechna ustanovení této Metodiky.

7.4

ZmČny žádosti o poskytnutí dotace

PĜíjemce dotace je povinen hlásit ministerstvu zmČny údajĤ uvedených v žádosti o dotaci na
rezidenþní místo ovlivĖující þerpání dotace (zmČny v odsouhlasených vzdČlávacích
a finanþních plánech rezidentĤ, skonþení pracovního pomČru rezidenta, ukonþení
specializaþního vzdČlávání rezidenta a další zmČny, napĜ. zmČna jména rezidenta, zmČna
þísla bankovního spojení, zmČna þlena statutárního orgánu), a to do 15 kalendáĜních dnĤ
ode dne, kdy uvedené skuteþnosti nastaly.
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Žádost o zmČnu se podává na formuláĜi, který je zveĜejnČn na internetových stránkách MZ,
a to prostĜednictvím administrátora. PĜílohou Žádosti o zmČnu musí být doklady prokazující
oprávnČnost požadované zmČny. V pĜípadČ žádosti o zmČnu školitele, doloží pĜíjemce
dokladem prokazujícím, že daná osoba je vedena Ministerstvem zdravotnictví u pĜíjemce
dotace jako školitel v pĜíslušném oboru.
V pĜípadČ žádosti o zmČnu vzdČlávacího plánu školence bude souþástí žádosti nový
vzdČlávací plán podepsaný rezidentem a jeho školitelem.
Žádost o zmČnu bude MZ posouzena a v pĜípadČ, že zmČna bude schválena, vydá
se zmČnové Rozhodnutí. Jestliže zmČna nebude vyžadovat vydání zmČnového Rozhodnutí,
bude pĜíjemci dotace zasláno oznámení, zda zmČna byla akceptována.
O pĜípadnou zmČnu v þerpání finanþních prostĜedkĤ (stanovených v Rozhodnutí)
v prĤbČhu rozpoþtového roku je pĜíjemce dotace povinen písemnČ požádat prostĜednictvím
administrátora, a to nejpozdČji do 15 pracovních dnĤ ode dne, kdy zmČna nastala.
V posledním þtvrtletí kalendáĜního roku je nutné žádost o zmČnu zaslat nejpozdČji
do 15. listopadu, v pĜípadČ organizaþní složky státu nejpozdČji do 15. Ĝíjna. Žádost o zmČnu
bude MZ posouzena a v pĜípadČ, že zmČna bude schválena, bude vydáno zmČnové
Rozhodnutí.
Souþástí oznámení o zmČnČ bude požadavek na vydání zmČnového Rozhodnutí pro pĜípady,
kdyby poskytovatel vyhodnotil zmČny jako zmČny mající vliv na Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Žádosti o zmČnu se podávají datovou schránkou nebo v listinné podobČ prostĜednictvím
licencovaného pĜepravce listovních zásilek na adresu administrátora dotaþního programu:
Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 02 Praha 10
ID datové schránky: cf2uiwg

7.5

Zastavení poskytování dotace

MZ zastaví poskytování dotace na rezidenþní místo, pokud:
a)
b)
c)
d)

je ukonþeno specializaþní vzdČlávání rezidenta v základním kmeni v oboru, pro který
je dotace na rezidenþní místo poskytována,
je skonþen pracovní pomČr rezidenta u akreditovaného zaĜízení poskytujícího
zdravotní služby, kterému je poskytována dotace,
akreditované zaĜízení poskytující zdravotní služby poruší povinnosti
podle ustanovení § 18 a § 21d zákona þ. 95/2004 Sb., nebo
pĜerušení specializaþního vzdČlávání rezidenta pĜesáhne 5 let.

V pĜípadČ pĜedþasného ukonþení specializaþního vzdČlávání rezidenta nebo v pĜípadČ
ukonþení pracovního pomČru rezidenta u akreditovaného zaĜízení s rezidenþním
místem pĜíjemce dotace o této skuteþnosti uvČdomí MZ prostĜednictvím
administrátora, a to nejpozdČji do 15 kalendáĜních dnĤ ode dne, kdy uvedená
skuteþnost nastala, pomocí formuláĜe Žádosti o zmČnu, který je uveĜejnČn
na internetových stránkách MZ v sekci Rezidenþní místa. MZ poté zastaví poskytování
dotace.
Akreditované zaĜízení je dále povinno dodržovat podmínky stanovené v ustanovení § 18
a § 21d zákona þ. 95/2004 Sb.
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7.6

Další podmínky poskytování dotace

Poskytnutá dotace bude MZ uvolĖována 1x roþnČ podle Rozhodnutí a v souladu s regulací
výdajĤ státního rozpoþtu na rok 2022 stanovenou Ministerstvem financí ýR. V pĜípadČ, že
vláda ýR rozhodne o vázání rozpoþtových prostĜedkĤ v souladu s Rozpoþtovými pravidly,
mĤže MZ prostĜednictvím Rozhodnutí stanovenou þástku dotace snížit.
PĜíjemce dotace je povinen vypoĜádat pĜednostnČ, pĜed pĜípadným zánikem organizace,
vztahy se státním rozpoþtem.
PĜíjemce dotace je povinen vrátit nevyþerpané prostĜedky spolu s vypoĜádáním dotace
nejpozdČji do 30 dnĤ od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukonþení, pokud se
projekt neuskuteþní nebo je pĜedþasnČ ukonþen. V takovém pĜípadČ je pĜíjemce dotace
povinen finanþní prostĜedky vrátit na výdajový úþet MZ, ze kterého mu byla dotace
poskytnuta. Jestliže pĜíjemce dotace není schopen projekt vĤbec zrealizovat, a z tohoto
dĤvodu þerpat dotaci, je povinen oznámit tuto skuteþnost písemnou formou MZ
(prostĜednictvím administrátora) nejpozdČji do 15 kalendáĜních dnĤ od doruþení
Rozhodnutí.
Vyplacené mzdové prostĜedky (popĜ. pĜíjem školitele u OSVý) musí být podloženy prvotními
doklady umožĖujícími kontrolu skuteþnČ provedené práce. PĜíjemce dotace je povinen
jednoznaþnČ prokazatelným a doložitelným zpĤsobem vést evidenci pracovní doby
rezidenta.
PĜíjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci rozpoþtu) kontrolu ve vztahu
k pĜidČleným finanþním prostĜedkĤm. Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu
se zákonem þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné správČ a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zákonem þ. 255/2012 Sb., o kontrole. Nedodržení
(porušení) daných podmínek pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití tČchto
finanþních prostĜedkĤ je klasifikováno jako neoprávnČné použití prostĜedkĤ státního rozpoþtu,
resp. prostĜedkĤ poskytnutých ze státního rozpoþtu (ustanovení § 3 písm. e) Rozpoþtových
pravidel).
PĜíjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem þ. 134/2016 Sb., o zadávání
veĜejných zakázek, pokud použije prostĜedky státního rozpoþtu k úhradČ zakázky, která je
veĜejnou zakázkou.
Ministerstvo zdravotnictví upozorĖuje na situaci, pĜi které dojde k zániku akreditovaného
zaĜízení v dĤsledku zmČny právní formy žadatele – akreditovaného zaĜízení v prĤbČhu
specializaþního vzdČlávání (napĜ. žadatel – podnikající fyzická osoba (OSVý) má v úmyslu
se transformovat na právnickou osobu, napĜ. s.r.o.). V tČchto pĜípadech je nutné upozornit
na skuteþnost, že v pĜípadČ, že bude v souvislosti s výše uvedeným ukonþen pracovní pomČr
rezidenta, dojde k zastavení poskytování dotace, ponČvadž dotace se poskytuje subjektu,
který o dotaci požádal. ZmČna subjektu v prĤbČhu þerpání dotace tak není možná, neboĢ se
po právní stránce nejedná o právního nástupce, nýbrž nový subjekt.
Urþitá výjimka by mohla existovat v pĜípadČ § 14a odst. 1) Rozpoþtových pravidel, kdy
pĜíjemce dotace, který má právní formu obchodní spoleþnosti nebo družstva, se chce
zúþastnit fúze, rozdČlení nebo pĜevodu jmČní na spoleþníka jako zanikající obchodní
spoleþnost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce pĜešly práva
a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“). V tomto pĜípadČ je žadatel
povinen nejpozdČji 60 dnĤ pĜede dnem zveĜejnČní projektu fúze, rozdČlení nebo pĜevodu
jmČní na spoleþníka požádat o souhlas s pĜechodem práv a povinností z rozhodnutí
o poskytnutí dotace toho, kdo mu dotaci poskytl (v tomto pĜípadČ MZ). UpozorĖujeme, že
v takových pĜípadech jsou poskytnuté prostĜedky zpĤsobilé pouze za situace, že subjekt,
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na který se dotace pĜevádí, je v dobČ, kdy na jejím pracovišti probíhá specializaþní
vzdČlávání, akreditovaným zaĜízením podle § 14 zákona þ. 95/2004 Sb.

8. Hodnocení a realizace projektu
8.1

PrĤbČžná zpráva za rozpoþtový rok u víceletého projektu

PĜíjemce dotace je povinen MZ (prostĜednictvím administrátora) pĜedkládat v Ĝádných
termínech na stanoveném formuláĜi PrĤbČžné zprávy o plnČní programu „Rezidenþní místa
pro lékaĜské obory pro rok 2022 – Program þ. 1“, zahrnující pĜehled absolvovaných þástí
v daném roce, pĜehled zbývajících þástí stanovených vzdČlávacím programem a finanþní
vyúþtování (výkaz o þerpání finanþních prostĜedkĤ s komentáĜem k þerpání poskytnutých
dotaþních finanþních prostĜedkĤ v þlenČní podle Rozhodnutí pro pĜíslušný rozpoþtový,
tj. kalendáĜní rok). Tato povinnost platí i v pĜípadČ, že MZ pĜerušilo poskytování dotace
na rezidenþní místo po dobu pĜerušení specializaþního vzdČlávání rezidenta. FormuláĜ
PrĤbČžné zprávy se pĜedkládá za každé Rozhodnutí samostatnČ.
FormuláĜ PrĤbČžné zprávy o plnČní programu „Rezidenþní místa kmen 2022“ spolu s dalšími
instrukcemi bude uveĜejnČn na internetových stránkách MZ. Koneþný termín pro odeslání
PrĤbČžné zprávy za rok 2022 na MZ je 31. 1. 2023.

8.2

ZávČreþná zpráva po ukonþení celého víceletého projektu

Na konci projektu je pĜíjemce dotace povinen MZ (prostĜednictvím administrátora) pĜedložit
ZávČreþnou zprávu o plnČní programu „Rezidenþní místa pro lékaĜské obory pro rok 2022 –
program þ. 1“ zahrnující popis a zhodnocení realizace odborné þásti projektu, finanþní
vyúþtování (výkaz o þerpání finanþních prostĜedkĤ s komentáĜem k þerpání poskytnutých
dotaþních finanþních prostĜedkĤ v þlenČní podle Rozhodnutí), a to nejpozdČji
do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byl celý projekt ukonþen Ĝádným
splnČním podmínek pro získání certifikátu o absolvování základního kmene pĜíslušného
oboru specializaþního vzdČlávání posledního rezidenta. FormuláĜ ZávČreþné zprávy o plnČní
programu „Rezidenþní místa kmen 2022“ spolu s dalšími instrukcemi bude uveĜejnČn
na internetových stránkách MZ.
ZávČreþnou zprávu musí pĜedložit i pĜíjemci dotace, u kterých došlo k ukonþení pracovního
pomČru rezidenta, a tím k pĜedþasnému skonþení absolvování základního kmene
specializaþního vzdČlávání.

9. VypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem
PĜíjemce dotace je povinen dle § 75 zákona þ. 218/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (rozpoþtová pravidla) provést za každý rok trvání
projektu finanþní vypoĜádání dotace v souladu s vyhláškou þ. 367/2015 Sb., o zásadách
a lhĤtách finanþního vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem, státními finanþními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finanþním vypoĜádání), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a to
do 15. 2. následujícího kalendáĜního roku vþetnČ poukázání nespotĜebované þástky
dotace na úþet cizích prostĜedkĤ MZ ýR þ. 6015-2528001/0710 u ýeské národní banky.
Vrácené prostĜedky z dotací poskytnutých pro rok 2022 musí být odepsány z úþtu
pĜíjemce nejpozdČji do 15. února 2023.
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Finanþní vypoĜádání se státním rozpoþtem provede pĜíjemce dotace na formuláĜi, který je
pĜílohou uvedené vyhlášky. FormuláĜ k finanþnímu vypoĜádání dotace bude uveĜejnČn
na internetových stránkách MZ spolu s pokyny k vyplnČní a termínem pro doruþení.
Organizace, jejichž zĜizovatelem je obec nebo kraj, provedou vypoĜádání se státním
rozpoþtem prostĜednictvím kraje, jemuž pĜedloží podklady do 5. 2. 2023 (na tiskopise, který
je pĜílohou vyhlášky þ. 367/2015 Sb.) a souþasnČ pĜevedou ke stejnému datu na úþet kraje
pĜípadnou vratku dotace.
Pokud dojde k porušení rozpoþtové káznČ ve smyslu ustanovení § 44 Rozpoþtových
pravidel (tzn., že prostĜedky státní dotace budou využity neoprávnČnČ nebo zadrženy a jejich
nespotĜebovaná þást nebude vypoĜádána podle uvedeného zákona a vrácena na úþet MZ do
15. 2.), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu
ustanovení § 44a Rozpoþtových pravidel.
Pokud budou skuteþné náklady za kalendáĜní rok nižší, než je uvolnČná þástka pro daný rok
dle Rozhodnutí, musí pĜíjemce dotace zbývající finanþní prostĜedky vrátit do státního
rozpoþtu pĜevodem na úþet cizích prostĜedkĤ MZ þíslo úþtu 6015-2528001/0710 u ýeské
národní banky, a to nejpozdČji do 15. 2. následujícího roku (k tomuto dni musí být finanþní
prostĜedky pĜipsány na úþet MZ). To ustanovení neplatí pro organizaþní složky státu.
Organizaþní složky státu nespotĜebované finanþní prostĜedky obdržené formou rozpoþtového
opatĜení nevracejí a nechávají si je v nárocích z nespotĜebovaných výdajĤ pro pĜípadné
použití v dalším období pro pokraþování financování dle stejného Rozhodnutí.
PĜi pĜevodu nespotĜebované þásti dotace pĜíjemci dotace uvedou jako variabilní symbol
kód 5222 (spolky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecnČ prospČšné spoleþnosti), 5229
(ostatní neziskové organizace, zejména fundace a ústavy), 5212 (fyzické osoby), 5213
(ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace zĜízené obcemi), 5323
(organizace zĜízené krajem), 5332 (VŠ), 5336 (pĜíspČvkové organizace MZ) a þlánek 4331
(napĜ. 53234331).

10. Kontrolní zpráva
Na konci projektu provede kontrolu nezávislý kontrolní orgán. Tímto orgánem
se rozumí daĖový nebo ekonomický poradce nebo úþetní kanceláĜ, kteĜí
nezpracovávali úþetnictví. Tato kontrolní zpráva bude pĜedložena do 30. 6.
následujícího roku, ve kterém došlo k ukonþení projektu.
Pokud celková výše obdržené dotace na projekt pĜekroþí dvojnásobek nejvyšší
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializaþní vzdČlávání u vybraného základního
oboru, kde je stanovena nejvyšší výše dotace, pĜíjemce dotace pĜedloží kontrolní
zprávu vypracovanou externím kontrolním orgánem (jedná se o fyzickou nebo
právnickou osobu zapsanou do seznamu auditorĤ; externí auditor musí být nezávislý
jak na státních orgánech, tak na vedení auditované spoleþnosti nebo fyzické osoby
i na ostatních zájmových skupinách).
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V kontrolní zprávČ je nezbytné výslovnČ uvést:
Ⱥ zda þerpání dotace za pĜíslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím
þ.j. 221xxxx/2022/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na rezidenþní místo vydaným
MZ dne … a dále,
Ⱥ zda þerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými ústĜedním orgánem státní
správy - MZ.
Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel.

11. Kontaktní údaje
Kontaktní osoby pro lékaĜské zdravotnické obory:
Ing. Miroslav JindĜich, CSc.
Tel: 224 972 331
E-mail: miroslav.jindrich@mzcr.cz
Ing. Jana Kleþková
Tel.: 224 972 126
E-mail: jana.kleckova@mzcr.cz
Kontaktní adresa:
Ministerstvo zdravotnictví ýR
Odbor vČdy a lékaĜských povolání
Palackého námČstí 4
128 01 Praha 2
www.mzcr.cz
Kontaktní adresa administrátora projektu:
Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10
Kontaktní osoba administrátora projektu:
Ing. Marie Hajduková
Tel.: 271 019 571
E-mail: hajdukova@ipvz.cz
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12. PĜílohy
1.
2.
3.
4.

Výše dotace na základní kmen – Program þ. 1
FormuláĜe pro online Žádost o poskytnutí dotace – Program þ. 1
Manuál k vyplnČní online Žádosti o poskytnutí dotace – Program þ. 1
Vzor Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace – Program þ. 1

V Praze dne 19. 10. 2021

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
námČstkynČ pro zdravotní péþi
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PĜíloha þ. 1

RM pro základní kmeny specializaþního vzdČlávání lékaĜských oborĤ

Základní kmeny

Minimální délka specializaþního
vzdČlávání v základním kmeni

Výše dotace za 1 mČsíc
(na 1 rezidenta)

Anesteziologický

30

10 000

Dermatovenerologický

30

10 000

Gynekologicko-porodnický

30

10 000

Hygienicko-epidemiologický

30

10 000

Chirurgický

30

10 000

Interní

30

20 000

Kardiochirurgický

30

10 000

MaxilofaciálnČchirurgický

30

10 000

Neurochirurgický

30

10 000

Neurologický

30

10 000

Oftalmologický

30

10 000

Ortopedický

30

10 000

Otorinolaryngologický

30

10 000

Patologický

30

10 000

Pediatrický

30

10 000

Psychiatrický

30

10 000

Radiologický

30

10 000

Urologický

30

10 000

Všeobecné praktické lékaĜství

30

10 000
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PĜíhola þ. 2

Profesní životopis školitele
Titul, jméno, pĜíjmení:
Datum narození:
Trvalé bydlištČ:
Kontakt (telefon, e-mail):
VzdČlání:

Škola:

Získaná atestace:

Datum:

Získaná atestace:

Datum:

Získaná atestace:

Datum:

Získaná specializovaná zpĤsobilost:
Datum:
Získaná specializovaná zpĤsobilost:
Datum:
Získaná specializovaná zpĤsobilost:
Datum:
Seznam absolvovaných vzdČlávacích akcí za posledních 5 let v rámci celoživotního vzdČlávání a poþet
získaných kreditĤ a certifikátĤ:

Délka praxe školitele:
ZamČstnání:
ZaĜízení:
Obor:
od - do
ZaĜízení:
Obor:
od - do
Zkušenost ve školící þinnosti (poþet odškolených školencĤ za posledních 5 let, specifikovat zda se jednalo o
školence na odbornou nebo specializovanou zpĤsobilost, pokud v souþasnosti máte školence, uvećte, kdy bude
konþit podle nového kurikula):
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PĜíloha þ. 2

ýestné prohlášení rezidenta
Identifikaþní údaje o žadateli

Název organizace

Právní forma

þ.p. / þ.o.

Sídlo organizace - ulice

Kraj

Obec

Iý

PSý

DIý

Informace o rezidentovi

PĜíjmení, jméno, titul

þ.p. / þ.o.

Adresa - ulice

Název oboru specializaþního vzdČlávání

Datum narození

Obec

PSý

Datum zaĜazení do oboru

Název základního kmene

Prohlášení rezidenta
ýestnČ prohlašuji, že v minulosti nebyla po dobu jednoho roku a delší þerpána dotace
na mé specializaþní vzdČlávání v jiném základním kmeni, než ke kterému se vztahuje žádost o
dotaci.

V

dne

Podpis rezidenta
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Žádost o poskytnutí dotace na základní kmen RM 2022 - program þ. 1

PĜíloha þ. 2

Informace o vlastnické a ovládací struktuĜe právnické osoby
1. Jména a pĜíjmení všech osob oprávnČných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda
jednají jako statutární orgán nebo na základČ udČlené plné moci.

2. Jména a názvy osob, ve kterých má právnická osoba podíl, a výše toho podílu.

Místo

Datum

Jméno a pĜíjmení osoby oprávnČné k zastupování právnické osoby

Funkce
*) vyplĖuje pouze právnická osoba

Podpis
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Manuál
k vyplnČní online žádosti o dotaci na specializaþní
vzdČlávání lékaĜĤ v základním kmeni pro rok 2022
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1.Registraceapâihlášení
Na webu Jednotný dotaþní portál RISPF pod záštitou Ministerstva financí
(http://isprofin.mfcr.cz/rispf) vytvoĜte registraci kliknutím na tlaþítko Registrace (viz obr. 1).
Pokud jste tak již uþinili, tento krok pĜeskoþte a pĜejdČte rovnou k pĜihlášení na portál (obr. 2).
DOPORUýENÍ:
Doporuþujeme, aby registraci provedl pracovník, který administruje rezidenþní místa.

Obr. 1 Tlaþítko registrace

Obr. 2 Tlaþítko pĜihlášení na portál

Pro registraci je nutné vyplnit následující položky: e-mail, ovČĜení e-mailu (zde napište svou emailovou adresu znovu), heslo (musí obsahovat min. 8 znakĤ a to písmena i þíslice), ovČĜení
hesla (slouží pro ovČĜení správnosti hesla), jméno a pĜíjmení. Položky telefon a organizace jsou
nepovinné. Po vyplnČní jednotlivých položek kliknČte na možnost Registrovat (obr. 3).
Dõležité: Abyste mohli podávat žádosti vrámci webového portálu, je
nutnésezaregistrovat.
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Obr. 3 Okno pro registraci uživatele

Po úspČšném dokonþení registrace Vám systém oznámí, že Vám byl zaslán potvrzovací e-mail
(obr. 4).

Obr. 4 Oznámení o správném prĤbČhu registrace
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Na Vaši e-mailovou adresu obratem dorazí notifikaþní e-mail s odkazem pro aktivaci Vašeho
úþtu. KliknČte na možnost Aktivovat úþet (obr. 5).

Obr. 5 Potvrzovací e-mail

Po aktivaci úþtu se pĜihlaste, viz Obr. 2 Tlaþítko pĜihlášení na portál na stranČ 3.
Dõležité:Pokudneprovedeteprvnípâihlášenído24hodin,budeVášú«et
automaticky zablokován! Pro op³tovné zaslání aktiva«ního eǦmailu je
nutnépožádatsprávce.
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2.Žádost
Po pĜihlášení do Vašeho úþtu kliknČte na tlaþítko VytvoĜit novou žádost (obr. 6).

Obr. 6 VytvoĜení nové žádosti

V sekci Poskytovatel následnČ vyberte možnost Ministerstvo zdravotnictví (obr. 7).

Obr. 7 VýbČr poskytovatele

V sekci Typ výzvy vyberte možnost MZ ýR – dotace na specializaþní vzdČlávání lékaĜĤ
v základním kmeni na rok 2022 (obr. 8).
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Obr. 8 Typ výzvy

2.1Identifikacežadatele/akce
Do textového pole pro název projektu uvećte název zdravotnického zaĜízení, oboru a kmene
(napĜ. FN v Motole, obor Pediatrie, kmen Pediatrický). Pole Typ výzvy je pĜedvyplnČné (obr. 9).

Obr. 9 Identifikace žadatele

Do pole Úþel doplĖte „financování specializaþního vzdČlávání“, do pole LhĤta, v níž má být
tohoto úþelu dosaženo doplĖte pĜedpokládaný termín ukonþení vzdČlávání (obr. 10).

Obr. 10 Úþel
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V sekci Typ žadatele vyberte z možností Fyzická osoba - podnikající/Právnická osoba (obr. 11).

Obr. 11 Typ žadatele

V pĜípadČ volby Fyzická osoba vyplĖte v sekci Identifikace žadatele IýO viz Obr. 12 a pomocí
zeleného tlaþítka „Naþti z ARES“ se doplní potĜebné údaje. Další nevyplnČné údaje (telefon,
e-mail, …) je nutné doplnit ruþnČ.

Obr. 12 Identifikace žadatele – fyzická osoba

V sekci Bankovní spojení vyplĖte þíslo svého úþtu, popĜ. pĜedþíslí, a kód banky (obr. 13).
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Obr. 13 Bankovní spojení

Poté je nutné vyplnit adresu trvalého bydlištČ žadatele (obr. 14).

Obr. 14 Adresa trvalého bydlištČ žadatele
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Je-li Vaše korespondenþní adresa odlišná od adresy trvalého bydlištČ žadatele, zaškrtnČte
pĜíslušnou kolonku (obr. 15). NáslednČ mĤžete pĜejít na další stranu žádosti pomocí tlaþítka
„Další strana“.

Obr. 15 Korespondenþní adresa žadatele

V pĜípadČ volby Právnická osoba vyplĖte v sekci Identifikace žadatele IýO viz Obr. 16
a pomocí zeleného tlaþítka „Naþti z ARES“ se doplní potĜebné údaje. Další nevyplnČné údaje
je nutné doplnit ruþnČ – konkrétnČ se jedná o zástupce (resp. osobu oprávnČnou jednat
za právnickou osobu) a kontaktní osobu.
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Obr. 16 Právnická osoba – Identifikace žadatele

V sekci Bankovní spojení vyplĖte þíslo svého úþtu, popĜ. pĜedþíslí, a kód banky (obr. 13).
Žadatelé, kteĜí jsou zĜizováni obcí nebo krajem, vyplĖují þíslo úþtu zĜizovatele (obce nebo
kraje).
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V sekci Adresa sídla žadatele doplĖte Kraj a Okres (obr. 17).

Obr.17Adresa sídla žadatele

Je-li Vaše korespondenþní adresa odlišná od adresy sídla firmy žadatele, zaškrtnČte pĜíslušnou
kolonku (obr. 15). NáslednČ mĤžete pĜejít na další stranu žádosti pomocí tlaþítka „Další strana“.

2.2Oblastipodpory
Zaškrtnutím možnosti VyplĖte oblast podpory! (obr. 18) se odkryje seznam základních kmenĤ
dle PĜílohy 1 zákona þ. 95/2004 Sb., jeden vyberte.

Obr. 18 Oblast podpory
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Do položky Parametry a indikátory projektu uvećte poþet zbývajících mČsícĤ do ukonþení
délky základního kmene u všech rezidentĤ (jedná se o celkový souþet zbývajících mČsícĤ
u všech rezidentĤ) (obr. 19).
VČtu „V pĜípadČ, že není nČkterý parametr projektu pĜedmČtem podpory, nebo není znám,
uvećte nulu.“ prosím ignorujte.

Obr. 19 Parametry a indikátory projektu

Po vyplnČní pĜejdČte na další stranu žádosti pomocí tlaþítka „Další strana“ (obr. 20).

Obr. 20 Navigaþní prvky – PĜedchozí/Další strana
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2.3Pâílohy
V sekci pĜíloh zaškrtnČte postupnČ všechny povinné položky a nahrajte k nim pĜíslušné
dokumenty (obr. 21).
FormuláĜe Životopis školitele (bod 3), Informace o vlastnické a ovládací struktuĜe právnické
osoby (bod 4) a ýestné prohlášení rezidenta (bod 7) jsou pĜílohou þ. 2 Metodiky
RM 2022_Program þ. 1_kmen_FormuláĜe pro online Žádost o poskytnutí dotace.

Obr. 21 PĜílohy

PĜílohu nahrajte kliknutím na možnost PĜidat, která se zobrazí po zaškrtnutí možnosti 01 -10
(obr. 22). Formáty, které lze nahrát, jsou následující: pdf; jpg; zip.

Obr. 22 Nahrání dokumentu – pĜílohy
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V pĜípadČ potĜeby lze k žádosti nahrát Ostatní pĜílohy, které se neĜadí do žádné z výše
nabízených kategorií. Ostatní pĜílohy nahrajete k žádosti nejprve vyplnČním názvu pĜílohy
(obr. 23) a následnČ kliknutím na možnost PĜidat, která Vám umožní vybrat soubor z Vašeho
zaĜízení.

Obr. 23 Ostatní pĜílohy



2.4Hodnocení
V sekci Prohlášení o beztrestnosti vyberte z možností Ano/Ne (obr. 24), v pĜípadČ volby
možnosti Ano uvećte dĤvod.

Obr. 24 Prohlášení o beztrestnosti

V sekci Školící místo þ. 1 vyplĖte název poskytovatele zdravotních služeb vþetnČ adresy,
maximální poþet školících míst, pro která má poskytovatel udČlenou akreditaci, a poþet
úþastníkĤ specializaþního vzdČlávání, kteĜí se vzdČlávají u poskytovatele v dobČ podání žádosti
(obr. 25).
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Obr. 25 Informace o školícím místČ

Po vyplnČní školícího místa vyplĖte údaje o rezidentovi (obr. 26).
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Obr. 26 Informace o rezidentovi – 1/2
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Obr. 26 Informace o rezidentovi – 2/2

Stejným zpĤsobem jako je vyplnČn Rezident þ. 1 pokraþujte u Rezidenta þ. 2 a obdobným
zpĤsobem vyplĖte školící místo 2 vþetnČ rezidentĤ. Po vyplnČní všech údajĤ pokraþujte na další
stranu.
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2.5Maximálnívýšedotace
V sekci Maximální výše dotace se zobrazí þástka v Kþ odpovídající výdajĤm do výše
maximálnČ možné dotace (obr. 27). V této sekci nic nevyplĖujete.

Obr. 27 Maximální výše dotace

Pokraþujte na další stranu žádosti.
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2.6Náhledžádosti
V sekci Náhled žádosti se zobrazí shrnutí Vámi právČ vyplnČného formuláĜe (obr. 28). PeþlivČ
zkontrolujte uvedené informace a v pĜípadČ potĜeby se pomocí kolonek po pravé stranČ
(obr. 29) vraĢte do konkrétní sekce a údaje opravte.

Obr. 28 Náhled žádosti

Obr. 29 Nabídka záložek
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2.7Odeslánížádosti
V poslední þásti žádosti naleznete ýestné prohlášení, Souhlas se zpracováním osobních údajĤ
a Ostatní ujednání (obr. 30).

Obr. 30 ýestné prohlášení a odeslání žádosti

PĜeþtČte si prohlášení a potvrćte souhlas oznaþením zaškrtávacích políþek (obr. 30).
Posledním krokem k vyplnČní a odeslání on-line formuláĜe kliknutím na tlaþítko Odeslat
žádost.
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Po odeslání žádosti je zobrazena informace, jakým zpĤsobem zrealizovat podání
žádosti (obr. 31):
„Po odeslání žádosti o dotaci v elektronické verzi je nutné tuto žádost vygenerovat, vytisknout
(bez pĜíloh) a podepsat statutárním zástupcem. Takto pĜipravené materiály je nutné
nejpozdČji do 5 pracovních dnĤ ode dne elektronického odeslání Žádosti doruþit na adresu
administrátora. Doruþení je možné provést prostĜednictvím datové schránky (ID datové
schránky: cf2uiwg) nebo osobnČ v úĜedních hodinách na podatelnČ IPVZ a nebo zaslat
licencovaným pĜepravcem listovních zásilek (platí razítko pĜepravce na obálce). Na Žádosti
o poskytnutí dotace na rezidenþní místo podané po 31. 10. 2022 bude poskytnuta dotace
nejdĜíve od 1. 1. následujícího kalendáĜního roku. V pĜípadČ jakýchkoli dotazĤ kontaktujte Ing.
Marii Hajdukovou na tel. þísle 271 019 571 nebo e-mailu: hajdukova@ipvz.cz.“

Obr. 30 Pokyny k odeslání žádosti


Dõležité:JenutnénejenvyplnitonǦlineformuláâ,aletakédodržetpokyny
po odeslání tohoto formuláâe (obr. 30), jinak není podání žádosti
kompletní.
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Podmínkyrozhodnutíoposkytnutídotacenarezidenēnímístopodle§21aodst.4písm.a)
RM2022
(dálejen„Podmínky“)
TytopodmínkyjsounedílnousouēástíRozhodnutíoposkytnutídotace.
1. DotacejeposkytovánapouzepodobuvzdĢlávánírezidentavzákladnímkmeni,prokterýbyla
dotacepƎiznána.PoukonēenívzdĢlávánírezidentavdanémzákladnímkmenijeposkytování
dotacezastaveno.
2. CelkovádobavzdĢlávánírezidentavzákladnímkmeninesmípƎesáhnout30mĢsícƽpƎirozsahu
stanovenétýdennípracovnídoby.
VpƎípadĢ,žedobastudiapƎesáhne30mĢsícƽ,budeposkytovánídotacezastaveno.
3. Dotace je poskytována pouze po dobu platnosti pracovního pomĢru rezidenta
uakreditovanéhozaƎízení,kterémujedotaceposkytována.
VpƎípadĢ skonēení pracovního pomĢru rezidenta u daného akreditovaného zaƎízení je
poskytovánídotacezastaveno.
4. VpƎípadĢpƎerušeníspecializaēníhovzdĢlávánírezidentavzákladnímkmeniuakreditovaného
zaƎízeníjeposkytovánídotacepƎerušeno.
VpƎípadĢ,žecelkovádobapƎerušeníspecializaēníhovzdĢlávánívzákladnímkmenipƎesáhne
dobu5let,jeposkytovánídotacezastaveno.
5. PƎíjemcejepovinenoznámitzmĢnyúdajƽuvedenýchvrozhodnutíoposkytnutídotacedo15
dnƽodedne,kdyzmĢnanastala(denzápisu,nabytíprávnímocirozhodnutí,apod.).VpƎípadĢ
porušení této povinnosti bude pƎíslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 % vyplacené
dotace.
6. Žádosto zmĢnu, kterou pƎíjemceoznamujezmĢnu ēerpánífinanēníchprostƎedkƽvbĢžícím
roce, musí být poskytovateli dotace/administrátorovi zaslána nejpozdĢji do 15. listopadu
danéhoroku.
VpƎípadĢ, že je žádost o zmĢnu doruēena poskytovateli dotace/administrátorovi pozdĢji,
nemusí být žádost ze strany poskytovatele dotace akceptována a pƎíslušnými orgány bude
stanovenodvodvevýši0%vyplacenédotace.
7. PƎíjemcedotacemusípoceloudobuspecializaēníhovzdĢlávánírezidentavzákladnímkmeni
splŸovatpovinnostistanovené§18a§21dzákonaē.95/2004Sb.,ozdravotnickýchpovoláních
lékaƎe,zubníholékaƎeafarmaceuta(dálejen„zákon“).
VpƎípadĢ, že pƎíjemce dotace nesplŸuje povinnosti stanovené § 18 a 21d zákona, bude
pƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýšiprostƎedkƽproplacenýchpƎíjemcizaobdobí,kdy
ustanovenízákonanesplŸoval.
8. PƎíjemce dotace je povinen doložitelným zpƽsobem vést evidenci pracovní doby rezidenta
abýtschopendoložitprovedenouprácirezidentaiškolitele.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgányvymĢƎenodvodvevýšifinanēních
prostƎedkƽ dotace, které byly využity na mzdu rezidenta, resp. mzdu nebo pƎíjem školitele
zaobdobí,kekterémuneexistujeprƽkaznáevidencepracovnídobyrezidenta,resp.školitele.
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9. PƎíjemce dotace je povinen postupovat vsouladu se zákonem ē. 134/2016 Sb., o zadávání
veƎejnýchzakázek,pokudpoužijefinanēníprostƎedkyposkytnutézdotacekúhradĢzakázky,
kterájeveƎejnouzakázkou.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgányvymĢƎenodvodvevýšihodnoty
veƎejnézakázky.
10. VpƎípadĢ, že pƎíjemce dotace nemƽže zajistit všechny ēásti specializaēního vzdĢlávání
vzákladním kmeni na vlastním pracovišti, je povinen pƎedložit kopii smlouvy o spolupráci
sjinýmakreditovanýmzaƎízením,popƎípadĢkopiirámcovésmlouvy.
VpƎípadĢ porušení této povinnosti bude pƎíslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 %
vyplacenédotace.
11. PƎíjemcedotacejepovinendodržetlimityprovýšimzdovýchnákladƽrezidentaamzdových
nákladƽškoliteleuvedenévkapitole4.(Finanēnípodmínky) Metodikyprožadateleodotaci
zestátníhorozpoētunarezidenēnímísto(dálejen„Metodika“).
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši,okterou
seprostƎedkydotacevyužiténamzdovénákladyrezidenta,resp.školitele,odlišujíodlimitƽ
stanovenýchMetodikou.
12. PƎíjemce dotace je povinen pƎedkládat poskytovateli dotace/administrátorovi PrƽbĢžnou
zprávuoplnĢníprogramu,atozakaždéjednotlivéRozhodnutíoposkytnutídotace.PrƽbĢžné
zprávy je pƎíjemce dotace povinen pƎedložit za každý rok trvání projektu, nejpozdĢji
do31.lednarokunásledujícího.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0Ͳ1%
vyplacenédotacevpƎíslušnémroce.
13. PƎíjemce je povinen pƎedložit poskytovateli dotace/administrátorovi ZávĢreēnou zprávu
oplnĢní programu nejpozdĢji do 31. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byl celý
projektukonēen.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0Ͳ1%
poskytnutédotace.
14. VpƎípadĢ, že celková výše obdržené dotace na projekt pƎekroēí dvojnásobek nejvyšší výše
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializaēní vzdĢlávání u základního oboru, kde je
stanovena nejvyšší výše dotace, je pƎíjemce dotace povinen pƎedložit poskytovateli
dotace/administrátoroviKontrolnízprávupodlekapitoly10Metodiky.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0Ͳ1%
poskytnutédotace.
15. PƎíjemce dotace je povinen zaslat na vyžádání poskytovateli dotace/administrátorovi kopii
prƽkazu odbornosti, resp. indexu (pokud ho rezident má), a to do termínu stanoveném
poskytovatelemdotace/administrátoremvevýzvĢkzaslání.
VpƎípadĢ porušení této povinnosti bude pƎíslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 %
poskytnutédotace.
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PƎílohaē.4

16. PƎíjemce dotace je povinen za úēelem ovĢƎování plnĢní povinností a tĢchto Podmínek
poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit ovĢƎování souladu údajƽ
uvádĢných vŽádosti o poskytnutí dotace na rezidenēní místo, v PrƽbĢžných zprávách,
ZávĢreēné zprávĢ, pƎípadĢ Kontrolní zprávĢ se skuteēným stavem v místĢ vzdĢlávání
povĢƎenýmzamĢstnancƽmMinisterstvazdravotnictví,pƎíslušnéhofinanēníhoúƎaduadalších
oprávnĢnýchorgánƽstátnísprávy,pƎípadnĢdalšíchorgánƽoprávnĢnýchkvýkonukontroly.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0,1Ͳ10%
poskytnutédotace.
17. PƎíjemce dotace je povinen provést za každý rok, kdy byla poskytnuta dotace, finanēní
vypoƎádání dotace vsouladu svyhláškou ē. 367/2015 Sb., o zásadách a lhƽtách finanēního
vypoƎádání vztahƽ se státním rozpoētem, státními finanēními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finanēním vypoƎádání), tzn. je povinen odeslat poskytovateli dotace pƎíslušný
formuláƎ finanēního vypoƎádání, který je pƎílohou výše uvedené vyhlášky nejpozdĢji
do15.února následujícího roku. JeͲli pƎíjemcem dotace subjekt, jehož zƎizovatelem je obec
nebokraj,provedepƎíjemcedotacefinanēnívypoƎádánívtermínudo5.února.
VpƎípadĢ nesplnĢnítéto povinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0,1%
poskytnutédotace.
18. PƎíjemcedotacejepovinennespotƎebovanéfinanēníprostƎedkyzadanýrokodeslatnaúēet
poskytovatele dotace uvedený vMetodice vkapitole 9 (VypoƎádání vztahƽ se státním
rozpoētem)nejpozdĢjido15.únoranásledujícíhoroku(ēástkanespotƎebovanýchprostƎedkƽ
musí být odepsána zúētu pƎíjemce dotace nejpozdĢji vtento den).  JeͲli pƎíjemcem dotace
subjekt, jehož zƎizovatelem je obec nebo kraj, odešle pƎíjemce dotace nespotƎebované
prostƎedkynaúēetzƎizovatelevtermínudo5.února.
VpƎípadĢ nesplnĢní této povinnosti bude pƎíslušnými orgány stanoven odvod ve výši
nespotƎebovaných finanēních prostƎedkƽ dotace, které byly pƎedmĢtem finanēního
vypoƎádání.
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DOTAýNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
REZIDENýNÍ MÍSTA PRO LÉKAěSKÉ OBORY
PRO ROK 2022
P R O G R A M ý. 2
(dotace na celé specializaþní vzdČlávání u vybraných lékaĜských oborĤ)

METODIKA
PRO ŽADATELE A VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
ZE STÁTNÍHO ROZPOýTU
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1. Úvod
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), v souladu se zákonem þ. 218/2000 Sb.,
o rozpoþtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „Rozpoþtová pravidla“) a na základČ ustanovení § 21a
odst. 4 písm. b) zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe,
zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon
þ. 95/2004 Sb.“), vydává Metodiku dotaþního Ĝízení na rezidenþní místa pro lékaĜské
obory pro rok 2022 - Program þ. 2 (dále jen „Metodika“), kterou upĜesĖuje podmínky
pro získání dotace na rezidenþní místo a dále urþuje postup pĜi poskytování dotací
a vypoĜádání finanþních prostĜedkĤ se státním rozpoþtem prostĜednictvím ústĜedního
orgánu státní správy - MZ.
Na poskytování dotací ze státního rozpoþtu se nevztahuje usnesení vlády ýeské republiky
þ. 591/2020 ze dne 1. þervna 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpoþtu ýeské republiky nestátním neziskovým organizacím ústĜedními orgány státní
správy.
MZ si vyhrazuje právo zmČnit podmínky stanovené v této Metodice. PĜípadné zmČny
v podmínkách tohoto dotaþního programu budou uveĜejnČny na internetových stránkách
MZ.
Dle ustanovení § 14 až § 14q Rozpoþtových pravidel upravujících poskytování dotací
a návratných finanþních výpomocí ze státního rozpoþtu a Ĝízení o jejich odnČtí
a dle ustanovení § 21a odst. 1 zákona þ. 95/2004 Sb. není na poskytnutí dotace
z dotaþního programu právní nárok.
MZ upozorĖuje žadatele o rezidenþní místo na nutnost a povinnost dodržení
stanovených termínĤ v celé délce realizace dotaþního programu, zejména termín
podání Žádosti, vyhlášení výbČrového Ĝízení na rezidenþní místo, oznámení
vybraného rezidenta a zaslání potĜebné dokumentace.

2. Cíle a zamČĜení dotaþního programu „Rezidenþní místa lékaĜi
2022 - Program þ. 2“
2.1 ZamČĜení projektu
Projekt je zamČĜen na podporu specializaþního vzdČlávání lékaĜských zdravotnických
pracovníkĤ ve vybraných specializaþních oborech uvedených v zákonČ þ. 95/2004 Sb.
2.2 VysvČtlení termínĤ
Projekt – definuje požadovanou finanþní podporu vzdČlávacího procesu smČĜujícího
k získání specializované zpĤsobilosti, a to na základČ úspČšnČ vykonané atestaþní
zkoušky, formou víceleté dotace poskytnuté ze státního rozpoþtu na úhradu nákladĤ
spojených se specializaþním vzdČláváním rezidenta, nebo více rezidentĤ v jednom oboru,
schválené v pĜíslušném kalendáĜním roce. Ke každému projektu se vydává samostatné
rozhodnutí.
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Ukonþení projektu – nastává splnČním všech požadavkĤ stanovených vzdČlávacím
programem pĜíslušného oboru, a to do jednoho roku od splnČní všech požadavkĤ
stanovených pĜíslušným vzdČlávacím programem pro pĜistoupení k atestaþní zkoušce
nebo úspČšným absolvováním atestaþní zkoušky. V pĜípadČ vČtšího poþtu rezidentĤ
v jednom projektu je ukonþen projekt splnČním všech požadavkĤ stanovených
vzdČlávacím programem pĜíslušného oboru nebo úspČšným absolvováním atestaþní
zkoušky posledního rezidenta. Dalším dĤvodem ukonþení projektu mĤže být
napĜ. ukonþení pracovního pomČru, odstoupení rezidenta ze specializaþního vzdČlávání,
úmrtí rezidenta, úmrtí školitele (u OSVý), zánik akreditovaného zaĜízení apod.
Akreditované zaĜízení – zaĜízení, kterému byla udČlena akreditace podle ustanovení § 17
zákona þ. 95/2004 Sb.
Školitel – pro úþely dotaþního programu je školitelem osoba definována § 20 odst. 3
zákona þ. 95/2004 Sb., nikoliv dle § 38a odst. 2 písm. c)
2.3 Globální cíle dotaþního programu jsou:
a) finanþní podpora absolventĤ lékaĜských fakult pro následné postgraduální studium
(specializaþní vzdČlávání) po dobu celého specializaþního vzdČlávání u vybraných
lékaĜských oborĤ, ve kterých je nedostatek specialistĤ, a to celorepublikovČ nebo jen
v nČkterých regionech,
b) finanþní podpora lékaĜských zdravotnických pracovníkĤ, kteĜí již þást specializaþní
pĜípravy ve vybraném lékaĜském oboru absolvovali a dosud nezískali
specializovanou zpĤsobilost v žádném oboru.

3. Žadatelé o dotaci
Žadatelem o dotaci se mĤže stát zaĜízení akreditované podle ustanovení § 13, odst. 1
písm. a), b) a d) zákona þ. 95/2004 Sb., které má sídlo/místo podnikání na území ýeské
republiky. Údaje o sídle právnické osoby/trvalém pobytu fyzické osoby musí odpovídat
údajĤm uvedeným v Rozhodnutí o registraci nebo Rozhodnutí o udČlení oprávnČní
k poskytování zdravotních služeb.

4. Finanþní podmínky
Dotace ze státního rozpoþtu pĜidČlená MZ na realizaci projektĤ je výhradnČ úþelovČ
vázána a lze ji použít jen na úhradu nákladĤ, které jsou v souladu s dotaþním programem
a dále se schválenou Žádostí.
ZÁVAZEK ŽADATELE:
Dotace se poskytuje na þásteþnou úhradu nákladĤ souvisejících se specializaþním
vzdČláváním zdravotnických pracovníkĤ. Získáním dotace se žadatel zavazuje þást
nákladĤ spojených se specializaþním vzdČláváním rezidenta uhradit z vlastních
zdrojĤ.
Specializaþní vzdČlávání formou rezidenþního místa a s tím související þerpání
dotace je nutné zahájit ještČ v roce, kdy bylo o dotaci požádáno.
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Úþelové finanþní prostĜedky se mohou použít pouze na spolufinancování:
x Mzdových nákladĤ na rezidenta (hrubá mzda, resp. plat, dále jen „hrubá mzda“
a odvody na zdravotní a sociální pojištČní za zamČstnavatele) v minimální výši 55 %
z celkové výše dotace,
x mzdových nákladĤ na školitele (zamČstnance akreditovaného zaĜízení) - hrubá
mzda a odvody na zdravotní a sociální pojištČní zamČstnavatele v maximální výši
20 % z celkové výše dotace,
x pĜíjmu školitele - urþeno pro akreditovaná zaĜízení, která jsou fyzickou osobou
(OSVý), v maximální výši 20 % z celkové výše dotace,
x úhrad povinných kurzĤ a stáží stanovených platnými vzdČlávacími
programy pro jednotlivé obory,
x materiálových nákladĤ.
MZ poskytuje dotaci na celou dobu specializaþního vzdČlávání þi na zbývající þást
specializaþního vzdČlávání rezidenta.
Je-li pracovní smlouva mezi akreditovaným zaĜízením poskytujícím zdravotní služby, které
žádá o poskytnutí dotace na rezidenþní místo, a úþastníkem specializaþního vzdČlávání
uzavĜena v rozsahu kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba, MZ poskytne dotaci
na rezidenþní místo v pomČrnČ snížené výši na dobu pomČrnČ delší. Specializaþní
vzdČlávání nesmí probíhat v rozsahu nižším, než je polovina stanovené týdenní
pracovní doby.
Podmínky poskytnutí dotace jednotlivým žadatelĤm
Rozhodnutí. Vzor podmínek je pĜílohou þ. 4 Metodiky

stanovuje

MZ

v písemném

5. Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“)
5.1

ZpĤsob a podmínky podání Žádosti

Akreditované zaĜízení žádá o dotaci na rezidenþní místo podle ustanovení § 21aa zákona
þ. 95/2004 Sb.
Žádosti o dotaci se podávají elektronicky, prostĜednictvím Jednotného dotaþního
portálu RISPF na internetové adrese:
http://isprofin.mfcr.cz/rispf
Manuál k vyplnČní online Žádosti je pĜílohou þ. 3 Metodiky.
Žádost mĤže být podána po zveĜejnČní Metodiky pro žadatele a výzvy k podání žádosti
o dotaci vþetnČ všech pĜíloh na internetových stránkách MZ, nejdĜíve však po zpĜístupnČní
portálu RISPF pro podávání žádostí a nejpozdČji do 15. 3. 2022. Po uvedeném datu
nebude možné Žádost odeslat, k 15. 3. 2022 ve 24:00 hod. bude portál RISPF
pro pĜíjem dalších žádostí zablokován.
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Podáním se rozumí elektronické odeslání žádosti v systému RISPF, za pĜedpokladu,
že listinná podoba žádosti byla doruþena administrátorovi programu (IPVZ)
do 5 pracovních dnĤ.
Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpoþtu na rezidenþní místo je jak
pro poskytovatele dotace (tj. MZ), tak pro pĜíjemce dotace, závazná. MZ upozorĖuje
žadatele, že podáním Žádosti vyslovuje s touto závazností souhlas.
Žádá-li akreditované zaĜízení o dotaci na rezidenþní místo ve více oborech, je nutné podat
Žádost pro každý obor zvlášĢ.

5.2

Formální náležitosti Žádosti a pĜílohy k Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostĜednictvím jednotného dotaþního portálu RISPF.
V Žádosti je nutné vyplnit všechny položky, a to v þeském jazyce.
Po uplynutí termínu pro podání žádosti, tj.15. 3. 2022, není možné mČnit obor, pro který
bylo rezidenþní místo požadováno. V pĜípadČ, že akreditované zaĜízení žádá
o rezidenþní místa v jednom oboru pro více organizaþních složek (napĜ. odštČpných
závodĤ, stĜedisek apod.), podává vždy jednu Žádost, v níž budou obsaženy všechny
požadavky na poskytnutí dotace na rezidenþní místa pro jeden požadovaný obor
specializaþního vzdČlávání. Tedy akreditované zaĜízení podává jednu souhrnnou Žádost
pro jeden obor specializaþního vzdČlávání pro všechna svá místa poskytování zdravotních
služeb.
Každé akreditované zaĜízení však mĤže podat Žádosti pro více oborĤ specializaþního
vzdČlávání.
V pĜípadČ, kdy akreditované zaĜízení žádá o dotaci na rezidenþní místo pro nČkterou
ze svých organizaþních složek, musí v Žádosti uvést její název a adresu místa
poskytování zdravotních služeb.
Povinné pĜílohy k Žádosti:
o kopie Rozhodnutí o udČlení akreditace na pĜíslušný základní kmen,
o kopie Rozhodnutí o udČlení akreditace na pĜíslušný specializovaný výcvik.
V pĜípadČ, že žadatel dosud nezískal Rozhodnutí o udČlení akreditace
na pĜíslušný specializovaný výcvik, pĜiloží místo kopie tohoto Rozhodnutí kopii
Žádosti o udČlení akreditace na pĜíslušný specializovaný výcvik, ze které je
patrné, že byla podána na MZ. Kopii Rozhodnutí o udČlení akreditace doloží
v tomto pĜípadČ následnČ, nejpozdČji do 29. 4. 2022. Pokud do tohoto data
nebude kopie Rozhodnutí pĜedložena, bude Žádost vylouþena z dalšího procesu
hodnocení.
o kopie smlouvy s akreditovaným zaĜízením, pokud je nČkterá þást vzdČlávání
zajišĢována smluvním zaĜízením,
o kopie dokladu o registraci nebo rozhodnutí o udČlení oprávnČní k poskytování
zdravotních služeb,
o formuláĜ životopis školitele (je akceptováno rovnČž volnou formou),
o kopie dokladu o právní osobnosti (subjektivitČ) – výpis z veĜejného rejstĜíku
ne starší 3 mČsíce u právnických osob; zĜizovací listina u pĜíspČvkových
organizací,
o formuláĜ informace o vlastnické struktuĜe, jde-li o právnickou osobu,
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o

o

právnická osoba doloží jména pĜíjmení všech osob oprávnČných jednat jménem
právnické osoby s uvedením, zda jednají jako statutární orgán nebo na základČ
udČlené plné moci nebo jiných povČĜení plynoucích z organizaþních dĤvodĤ
a dalších interních pĜedpisĤ žadatele,
právnická osoba doloží údaje o skuteþném majiteli právnické osoby podle zákona
upravujícího evidenci skuteþných majitelĤ ve formČ úplného výpisu platných údajĤ
a údajĤ, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji.

V pĜípadČ, že žadatel v dobČ podání Žádosti o dotaci nezískal Rozhodnutí o udČlení
akreditace na pĜíslušný specializovaný výcvik, Rozhodnutí doruþí následnČ,
nejpozdČji do 29. 4. 2022, písemnČ na adresu administrátora. Doruþení je možné
provést datovou schránkou (ID datové schránky IPVZ: cf2uiwg) nebo licencovaným
pĜepravcem listovních zásilek.
Hodnocení Žádosti je rozdČlené na dvČ þásti, a to posouzení formálních náležitostí a dále
odborné hodnocení projektĤ. Formální hodnocení žádostí provádí Komise pro pĜijímání
Žádostí jmenovaná MZ. Odborné hodnocení provádí pĜíslušná akreditaþní komise MZ.
Podrobné informace k hodnocení Žádostí jsou uvedeny v kapitole 6 Metodiky.

5.3

Administrátor

Administraci provádí Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví, oddČlení
rezidenþních míst na adrese: Ruská 85, 100 05 Praha 10.

6. Hodnocení a vyhodnocení Žádosti
MZ jmenuje Komisi pro pĜijímání žádostí, která provede kontrolu formálních náležitostí
Žádostí a vypracuje protokol obsahující identifikaþní údaje o každém žadateli, þasové
údaje o doruþení, údaje o úplnosti náležitostí stanovených v této Metodice a v pĜípadČ
nevyhovujících Žádostí také dĤvod vyzvání k doplnČní, pĜípadnČ vylouþení žádostí
z dalšího posuzování.
V pĜípadČ, že Žádost nebude splĖovat nČkterou z náležitostí, bude žadatel vyzván
(výhradnČ prostĜednictvím elektronické adresy uvedené v Žádosti) k doložení chybČjících
náležitostí, k þemuž mu bude stanovena lhĤta 5 pracovních dnĤ.

6.1

ZveĜejnČní výsledkĤ hodnocení formálních náležitostí

MZ zveĜejní nejpozdČji do 8. 4. 2022 na svých internetových stránkách seznam Žádostí,
které byly vylouþeny pro formální nedostatky s uvedením dĤvodu, který vedl k vylouþení
Žádosti z dalšího procesu hodnocení.

6.2

Podání a vypoĜádání námitek

Uchazeþ má právo do 5 pracovních dnĤ po zveĜejnČní seznamu vylouþených Žádostí
na internetových stránkách doruþit námitky proti vylouþení Žádosti, a to písemnČ (datovou
schránkou nebo prostĜednictvím licencovaného pĜepravce listovních zásilek) na adresu
MZ. Namítat lze pouze v pĜípadČ, že chybČjící skuteþnosti byly v Žádosti doloženy nebo
byly doplnČny na základČ výzvy. Nelze doplĖovat þi uvádČt nová tvrzení þi skuteþnosti
neuvedené v pĤvodní Žádosti. MZ pĜezkoumá námitky uchazeþĤ a na základČ toho vydá
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koneþné rozhodnutí. Uchazeþ, který podal námitku, bude vyrozumČn a v pĜípadČ zmČny
pĤvodního rozhodnutí bude Žádost postoupena odbornému hodnocení. ZmČna stanoviska
bude provedena i na internetových stránkách MZ.

6.3

Odborné hodnocení Žádostí

Odborné hodnocení žádostí provádí pĜíslušná akreditaþní komise MZ.
Hodnotící kritéria žádostí jsou následující:
x

Regionální kritéria – potĜeba odborníkĤ daného oboru specializaþního vzdČlávání
v pĜíslušném regionu ýeské republiky a potĜebnosti podpory udržení a rozvoje
oboru v tomto regionu (max. 30 bodĤ)

x

Kvalita zajištČní prĤbČhu celého vzdČlávacího programu (max. 30 bodĤ)

x

Zkušenosti se školící þinností školitele (max. 10 bodĤ)

x

Délka praxe školitele v pĜíslušném oboru (max. 10 bodĤ)

x

Volitelné kritérium Akreditaþní komise (max. 20 bodĤ)

Volitelným kritériem akreditaþní komise se má na mysli kritérium, které si zvolí sama
akreditaþní komise pro lepší a efektivnČjší stanovení poþtu rezidenþních míst a poĜadí
jednotlivých Žádostí. Volitelné kritérium bude akreditaþní komisí jasnČ specifikováno
a uvedeno v zápise z jednání akreditaþní komise (napĜ. každému žadateli mĤže být
pĜidČleno pouze jedno místo, preference velkých þi naopak malých akreditovaných
zaĜízení, splnČní urþité podmínky apod.). V pĜípadČ, že akreditaþní komise toto volitelné
kritérium nevyužije, bodová hodnota regionálního kritéria se zvyšuje na max. 50 bodĤ.
Akreditaþní komise pĜedloží MZ návrh hodnocení vþetnČ návrhu poĜadí Žádostí, a to
nejpozdČji do 31. 5. 2022. MZ na jejich základČ rozhodne o pĜidČlení rezidenþních míst.
Seznam akreditovaných zaĜízení poskytujících zdravotní služby, kterým bylo pĜidČleno
rezidenþní místo, bude uveĜejnČn do 30. 6. 2022 na stránkách www.mzcr.cz v sekci: VČda
a lékaĜská povolání - Rezidenþní místa pro lékaĜská povolání – RM 2022.

7. ZpĤsob poskytování a podmínky þerpání dotace a povinnosti
akreditovaných zaĜízení s rezidenþním místem
7.1

Podmínky þerpání dotace

Finanþní prostĜedky budou MZ uvolĖovány minimálnČ 2x roþnČ pro daný kalendáĜní rok.
Pro rok 2022 bude þástka poskytnuta jednorázovČ, a to po vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Finanþní prostĜedky budou pĜevedeny na þíslo úþtu akreditovaného
zaĜízení s rezidenþním místem, které bude uvedeno v Žádosti. V pĜípadČ, že zĜizovatelem
akreditovaného zaĜízení s rezidenþním místem je kraj nebo obec, uvede žadatel
(akreditované zaĜízení s rezidenþním místem) v Žádosti þíslo úþtu zĜizovatele a prostĜedky
budou tČmto akreditovaným zaĜízením poskytnuty prostĜednictvím zĜizovatele.
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7.2

PĜerušení poskytování dotace

MZ pĜeruší uvolĖování dotace po dobu pĜerušení specializaþního vzdČlávání rezidenta.
Celková doba pĜerušení nesmí pĜesáhnout 5 let. V pĜípadČ zahájení a ukonþení
pĜerušení specializaþního vzdČlávání rezidenta u akreditovaného zaĜízení s rezidenþním
místem pĜíjemce dotace o této skuteþnosti uvČdomí MZ, prostĜednictvím administrátora,
a to nejpozdČji do 10 pracovních dnĤ ode dne, kdy tato skuteþnost nastala, pomocí
formuláĜe Žádosti o zmČnu, který je uveĜejnČn na internetových stránkách MZ v sekci
Rezidenþní místa pro lékaĜská povolání.

7.3

Zastavení poskytování dotace

MZ zastaví poskytování dotace na rezidenþní místo pokud:
a) je ukonþeno specializaþní vzdČlávání rezidenta v oboru, pro který je dotace
na rezidenþní místo poskytována,
b) je skonþen pracovní pomČr rezidenta u akreditovaného zaĜízení, kterému je
poskytována dotace,
c) akreditované zaĜízení poruší povinnosti podle ustanovení § 18 a § 21d zákona
þ. 95/2004 Sb., nebo
d) pĜerušení specializaþního vzdČlávání rezidenta pĜesáhne 5 let.
V pĜípadČ pĜedþasného ukonþení specializaþního vzdČlávání rezidenta pĜed
vykonáním atestaþní zkoušky nebo v pĜípadČ ukonþení pracovního pomČru
rezidenta u akreditovaného zaĜízení s rezidenþním místem pĜíjemce dotace o této
skuteþnosti uvČdomí MZ, a to prostĜednictvím administrátora, nejpozdČji do 15
pracovních dnĤ ode dne, kdy uvedená skuteþnost nastala, pomocí formuláĜe
Žádosti o zmČnu, který je uveĜejnČn na internetových stránkách MZ v sekci
Rezidenþní místa. MZ na základČ toho zastaví poskytování dotace.
Akreditované zaĜízení je dále povinno dodržovat podmínky stanovené v ustanovení § 18
a § 21d zákona þ. 95/2004 Sb.

7.4

ZmČny Žádosti o poskytnutí dotace

7.4.1 ZmČny pĜed vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace
PĜíjemce dotace oznámí zmČny, ke kterým dojde v období od podání žádosti do vydání
rozhodnutí (cca do 30. 9. 2022) a které nemají vliv na pĜidČlení dotace (napĜ. zmČna
bankovního spojení, zmČna sídla, zmČna statutárního orgánu, zmČna školitele atd.).
7.4.2 ZmČny po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
PĜíjemce dotace je povinen hlásit ministerstvu zmČny údajĤ uvedených v žádosti o dotaci
na rezidenþní místo ovlivĖující þerpání dotace (zmČny v odsouhlasených vzdČlávacích
a finanþních plánech rezidentĤ, skonþení pracovního pomČru rezidenta, ukonþení
specializaþního vzdČlávání rezidenta a další zmČny, napĜ. zmČna jména nebo adresy
rezidenta, zmČna þísla bankovního spojení, zmČna þlena statutárního orgánu), a to do 15
kalendáĜních dnĤ ode dne, kdy uvedené skuteþnosti nastaly.
Žádost o zmČnu se podává na formuláĜi, který je zveĜejnČn na internetových stránkách
MZ, a to prostĜednictvím administrátora. PĜílohou Žádosti musí být i opravené finanþní
a vzdČlávací plány v pĜípadČ jejich zmČny a další doklady prokazující oprávnČnost
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požadované zmČny. ZmČna, která vyžaduje souhlas MZ (zmČna vzdČlávacího plánu,
zmČna finanþního plánu, zmČna školitele) bude MZ posouzena a v pĜípadČ, že zmČna
bude odsouhlasena, vydá se zmČnové Rozhodnutí. Jestliže zmČna nebude vyžadovat
vydání zmČnového Rozhodnutí, bude pĜíjemci dotace zasláno oznámení, zda zmČna byla
odsouhlasena. O akceptaci zmČn, které nevyžadují odsouhlasení MZ (zmČna jména nebo
adresy rezidenta, zmČna þísla bankovního spojení, zmČna þlena statutárního orgánu
apod.) bude pĜíjemci dotace zasláno oznámení a v pĜípadČ, že zmČna bude mít vliv
a údaje uvedení v Rozhodnutí, bude vydáno zmČnové Rozhodnutí.
Pokud má zmČna vliv na þerpání finanþních prostĜedkĤ (stanovených v Rozhodnutí)
v prĤbČhu kalendáĜního roku, je pĜíjemce dotace povinen o zmČnu písemnČ požádat
prostĜednictvím administrátora, a to nejpozdČji do 15 kalendáĜních dnĤ ode dne, kdy
zmČna nastala. V posledním þtvrtletí rozpoþtového, tj. kalendáĜního roku je nutné žádost
o zmČnu zaslat nejpozdČji do 15. listopadu, v pĜípadČ organizaþní složky státu
nejpozdČji do 15. Ĝíjna. Žádost o zmČnu bude MZ posouzena a v pĜípadČ, že zmČna
bude schválena, bude vydáno zmČnové Rozhodnutí.
Souþástí oznámení o zmČnČ bude požadavek na vydání zmČnového Rozhodnutí
pro pĜípady, kdy poskytovatel vyhodnotí zmČny jako zmČny mající vliv na Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Žádosti o zmČnu se podávají datovou schránkou nebo v listinné podobČ prostĜednictvím
licencovaného pĜepravce listovních zásilek na adresu administrátora dotaþního programu:
Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 02 Praha 10
ID datové schránky: cf2uiwg

7.5

ZmČna akreditovaného zaĜízení poskytujícího zdravotní služby

Pokud rezident, na kterého akreditované zaĜízení poskytující zdravotní služby þerpá dotaci
na rezidenþní místo podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona þ. 95/2004 Sb. ukonþí
pracovní pomČr u tohoto akreditovaného zaĜízení poskytujícího zdravotní služby dohodou
nebo výpovČdí, MZ ve spolupráci s akreditaþní komisí pro pĜíslušný obor specializaþního
vzdČlávání rozhodne v souladu s ustanovením § 21ac odst. 3 zákona þ. 95/2004 Sb.
o pĜidČlení nového rezidenþního místa podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona
þ. 95/2004 Sb. pro tohoto rezidenta u jiného akreditovaného zaĜízení, který podal Žádost
o poskytnutí dotace, dle kapitoly 5 s tím, že v tomto pĜípadČ neplatí rozhodné
datum 15. 3. 2022 a rovnČž neplatí, že tyto žádosti jsou podávány pĜes RISPF. Tyto
žádosti o poskytnutí dotace se podávají v listinné podobČ prostĜednictvím formuláĜĤ, které
poskytne administrátor.

7.6

Další podmínky poskytování dotace

Poskytnutá dotace bude MZ uvolĖována podle Rozhodnutí a v souladu s regulací výdajĤ
státního rozpoþtu na rok 2022 stanovenou Ministerstvem financí ýR. V pĜípadČ, že vláda
ýR rozhodne o vázání rozpoþtových prostĜedkĤ v souladu s Rozpoþtovými pravidly, mĤže
MZ prostĜednictvím Rozhodnutí stanovenou þástku dotace snížit.
PĜíjemce dotace je povinen neprodlenČ oznámit poskytovateli veškeré zmČny údajĤ, které
jsou v rozporu s údaji uvedenými v Žádosti a Rozhodnutí. PĜíjemce dotace je povinen
vypoĜádat pĜednostnČ, pĜed pĜípadným zánikem organizace, vztahy se státním rozpoþtem.
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PĜíjemce dotace je povinen vrátit nevyþerpané prostĜedky spolu s vypoĜádáním dotace
nejpozdČji do 30 dnĤ od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukonþení, pokud
se projekt neuskuteþní nebo je pĜedþasnČ ukonþen. V takovém pĜípadČ je pĜíjemce dotace
povinen finanþní prostĜedky vrátit na výdajový úþet MZ, ze kterého mu byla dotace
poskytnuta. Jestliže pĜíjemce dotace není schopen projekt vĤbec zrealizovat, a z tohoto
dĤvodu þerpat finanþní dotaci, je povinen oznámit tuto skuteþnost písemnou formou
na MZ nejpozdČji do 15 kalendáĜních dnĤ od doruþení Rozhodnutí.
Vyplacené mzdové prostĜedky (popĜ. pĜíjem školitele, pokud je akreditovaným zaĜízením
fyzická osoba/OSVý) musí být podloženy prvotními doklady umožĖujícími kontrolu
skuteþnČ provedené práce. PĜíjemce dotace je povinen prokazatelnČ a doložitelným
zpĤsobem vést evidenci pracovní doby rezidenta.
V pĜípadČ, že u akreditovaného zaĜízení zdravotních služeb s rezidenþním místem
nevznikne pracovní pomČr s rezidentem, nelze tyto prostĜedky þerpat.
PĜíjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli (správci rozpoþtu) kontrolu ve vztahu
k pĜidČleným finanþním prostĜedkĤm. Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu
se zákonem þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné správČ a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 255/2012 Sb. o kontrole. Nedodržení
(porušení) daných podmínek pro poskytnutí dotace a nedodržení podmínek pro použití
tČchto finanþních prostĜedkĤ je klasifikováno jako neoprávnČné použití prostĜedkĤ státního
rozpoþtu, resp. prostĜedkĤ poskytnutých ze státního rozpoþtu (ustanovení § 3 písm. e)
Rozpoþtových pravidel).
PĜíjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem þ. 134/2016 Sb.,
o zadávání veĜejných zakázek, pokud použije prostĜedky státního rozpoþtu k úhradČ
zakázky, která je veĜejnou zakázkou.
MZ upozorĖuje na situaci, pĜi které dojde k zániku akreditovaného zaĜízení v dĤsledku
zmČny právní formy žadatele – akreditovaného zaĜízení v prĤbČhu specializaþního
vzdČlávání (napĜ. žadatel – podnikající fyzická osoba (OSVý) má v úmyslu
se transformovat na právnickou osobu, napĜ. s.r.o.). V tČchto pĜípadech je nutné upozornit
na skuteþnost, že v pĜípadČ, že bude v souvislosti s výše uvedeným ukonþen pracovní
pomČr rezidenta, dojde k zastavení poskytování dotace, ponČvadž dotace se poskytuje
subjektu, který o dotaci požádal. ZmČna subjektu v prĤbČhu þerpání dotace tak není
možná, neboĢ se po právní stránce nejedná o právního nástupce, nýbrž nový subjekt.
V pĜípadČ zmČny subjektu – pĜíjemce dotace, MZ, zastaví þerpání dotace subjektu, který
o dotaci zažádal. Urþitá výjimka by mohla existovat v pĜípadČ § 14a odst. 1) Rozpoþtových
pravidel, kdy pĜíjemce dotace, který má právní formu obchodní spoleþnosti nebo družstva,
se chce zúþastnit fúze, rozdČlení nebo pĜevodu jmČní na spoleþníka jako zanikající
obchodní spoleþnost nebo zanikající družstvo, a má zájem, aby na právního nástupce
pĜešly práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „žadatel“). V tomto
pĜípadČ je žadatel povinen nejpozdČji 60 dnĤ pĜede dnem zveĜejnČní projektu fúze,
rozdČlení nebo pĜevodu jmČní na spoleþníka požádat o souhlas s pĜechodem práv
a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace toho, kdo mu dotaci poskytl (v tomto pĜípadČ
MZ). UpozorĖujeme, že v takových pĜípadech jsou poskytnuté prostĜedky zpĤsobilé pouze
za situace, že subjekt, na který se dotace pĜevádí, je v dobČ, kdy na jejím pracovišti
probíhá specializaþní vzdČlávání, akreditovaným zaĜízením podle § 14 zákona
þ. 95/2004 Sb.
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8. Podrobné podmínky dotaþního programu po výbČru rezidenta
8.1

VýbČrové Ĝízení na rezidenþní místo

Akreditované zaĜízení poskytující zdravotní služby má povinnost do 14 dnĤ ode dne
zveĜejnČní rozhodnutí o pĜidČlení rezidenþního místa vyhlásit výbČrové Ĝízení na obsazení
schválených rezidenþních míst a nejpozdČji do 3 dnĤ od vyhlášení výbČrového Ĝízení
oznámit vyhlášení výbČrového Ĝízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá
z ustanovení § 21b odst. 1 zákona þ. 95/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky
þ. 186/2009 Sb., o stanovení postupu pĜi vyhlášení výbČrového Ĝízení na rezidenþní místo,
prĤbČhu výbČrového Ĝízení na rezidenþní místo a základních kritériích výbČru rezidenta
(dále jen vyhláška þ. 186/2009 Sb.). Toto oznámení provede na pĜedepsaném formuláĜi
“Vyhlášení výbČrového Ĝízení“, který je zveĜejnČn na internetových stránkách MZ. Tento
formuláĜ akreditované zaĜízení zašle pouze elektronicky na e-mailovou adresu:
rezidencnimista@mzcr.cz.
Vyhlašovatel vyhlásí výbČrové Ĝízení na základČ vyhlášky þ. 186/2009 Sb. Po výbČru
rezidenta pro nČj zpracuje vzdČlávací plán podle platného vzdČlávacího programu
a finanþní plány specializaþního vzdČlávání (viz PĜíloha þ. 2 této Metodiky). Tyto plány
musí žadatel pĜedložit nejpozdČji do 30 dnĤ od výbČru rezidenta.
ýasový
harmonogram s termíny týkajícími se výbČrových Ĝízení je uveden v kapitole 12 Metodiky.
Není-li v 1. kole výbČrového Ĝízení vybrán žádný úþastník specializaþního vzdČlávání,
akreditované pracovištČ výbČrové Ĝízení zopakuje a vyhlásí 2. kolo. V pĜípadČ vyhlášení
2. kola výbČrového Ĝízení je koneþný termín pro pĜedložení vzdČlávacího a finanþního
plánu stanoven na 18. 11. 2022. V odĤvodnČných pĜípadech mĤže MZ vyslovit
souhlas s tím, že 2. kolo nebude vyhlášeno.
Pokud akreditované zaĜízení, kterému bylo pĜidČleno rezidenþní místo pro rok 2022, dané
rezidenþní místo neobsadí, zašle písemné vyjádĜení na Ministerstvo zdravotnictví
(datovou schránkou nebo prostĜednictvím licencovaného pĜepravce listovních zásilek), že
od rezidenþního místa odstupuje, a to do 10 kalendáĜních dnĤ od ukonþení výbČrového
Ĝízení.

8.2

VzdČlávací plán rezidenta
(pĜedkládá se až po výbČru rezidenta)

V pĜípadČ výbČru rezidenta musí žadatel zpracovat a pĜedložit vzdČlávací plán rezidenta
odpovídající platnému vzdČlávacímu programu pro pĜíslušný obor. PĜi zpracování tabulky
je nutné doplnit, v jakém akreditovaném zaĜízení poskytujícím zdravotní služby a v jakém
termínu (je tĜeba uvést rok a konkrétní mČsíc) rezident splní jednotlivé povinné stáže
a kurzy.
Nezbytné je též uvést termín zaĜazení do oboru, termín zahájení rezidentury
a pĜedpokládaný termín ukonþení rezidenþního místa. Dále je nutné pod tabulkou uvést,
kolik mČsícĤ má rezident v rámci specializaþního vzdČlávání již absolvováno a kolik mu
zbývá.
VzdČlávací plán bude podepsán souþasnČ rezidentem a jeho školitelem.
VzdČlávací plán je možné mČnit prostĜednictvím žádosti o zmČnu. Ve výjimeþných
pĜípadech je možné vzdČlávací plán aktualizovat, a to do 31. ledna (pokud aktualizace
neovlivní þerpání finanþních prostĜedkĤ). Tato aktualizace mĤže zohledĖovat zmČny
probČhlé v pĜedešlém roce nebo zmČny, které se týkají roku následujícího. Aktualizaci
vzdČlávacího plánu zašle akreditované zaĜízení elektronicky na e-mailovou adresu
urbancova@ipvz.cz (obory VPL a Pediatrie) nebo prokleskova@ipvz.cz (ostatní obory).
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Pokud si v pĜípadČ rezidenþního místa pro obor pediatrie rezident zvolí absolvovat
v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplĖkovou praxi
v oboru pediatrie v nejvyšším možném rozsahu poþtu mČsícĤ dle platného
vzdČlávacího programu na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních
zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékaĜ pro dČti a dorost,
je souþástí pĜílohy vzdČlávacího plánu þestné prohlášení rezidenta o této
skuteþnosti.

8.3 Finanþní plány specializaþního vzdČlávání
(pĜedkládají se až po výbČru rezidenta)
Dotace se poskytuje na þásteþnou úhradu nákladĤ spojených se specializaþním
vzdČláváním rezidenta, vþetnČ mzdových nákladĤ (hrubé mzdy rezidentĤ
a školitelĤ þi pĜíjem školitele u OSVý a odvody na zdravotní a sociální pojištČní
za zamČstnavatele ve stanovené výši pro pĜíslušný rok), a to po celou dobu trvání
pĜíslušného specializaþního vzdČlávání, která odpovídá minimální délce specializaþního
vzdČlávání stanovené zákonem þ. 95/2004 Sb. nebo vzdČlávacím programem. Výše
odvodĤ je stanovena v celkové výši 33,8 %, pokud nebude právnČ upraveno jinak. Dotaci
na rezidenþní místo nelze poskytnout zpČtnČ za kalendáĜní mČsíce, které pĜedcházely
podání Žádosti. LékaĜskému zdravotnickému pracovníku, který již þást vzdČlávacího
programu absolvoval, bude dotace poskytnuta pouze na zbývající poþet mČsícĤ
vzdČlávacího programu (viz níže uvedený zpĤsob výpoþtu). Do finanþních plánĤ uvádČjte
pouze prostĜedky poskytované z dotace.
Finanþní prostĜedky mohou být použity pouze na:
x

Mzdové náklady na rezidenta v minimální výši 55 % z celkové výše dotace
(hrubá mzda rezidenta a odvody na zdravotní a sociální pojištČní
za zamČstnavatele ve stanovené výši pro pĜíslušný rok). V pĜípadČ rezidenþního
místa v oboru pediatrie – ve verzi pediatrie II., kdy se rezident zavazuje
absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou
doplĖkovou praxi na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních
zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékaĜ pro dČti
a dorost v nejvyšším možném rozsahu poþtu mČsícĤ dle platného
vzdČlávacího programu, þiní mzdové náklady na rezidenta minimálnČ 55 %
z celkové výše dotace pro verzi pediatrie I. (40 000 Kþ/mČsíþnČ) + 5 000 Kþ,
tj. minimálnČ 27 000 Kþ.

x

Mzdové náklady pro školitele rezidenta, který je zamČstnancem akreditovaného
zaĜízení poskytujícího zdravotní služby s rezidenþním místem v maximální výši
20 % z celkové výše dotace (hrubá mzda školitele a odvody na zdravotní
a sociální pojištČní za zamČstnavatele ve stanovené výši pro pĜíslušný rok).
V pĜípadČ, že školitelem je OSVý žádající o rezidenþní místo (akreditované
zaĜízení je fyzickou osobou), lze prostĜedky v maximální výši 20 % z celkové
dotace vykazovat jako osobní spotĜebu OSVý.

146

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 14/2021

RM lékaĜi 2022 - Program þ. 2

x

Náklady na realizaci povinných þástí vzdČlávacího programu, které žadatel sám
nezajišĢuje a které zajistí formou nákupu služeb od smluvních akreditovaných
zaĜízení poskytující zdravotní služby.

x

Nejvýše pĜípustné materiálové náklady, viz Tab. þ. 1:

Tab. þ. 1

Délka specializaþního vzdČlávání
Název položky
LékaĜská košile
LékaĜské kalhoty
LékaĜský plášĢ
LékaĜská obuv

0 až 2
roky
poþet
kusĤ
3 ks
3 ks
3 ks
1 pár

3 roky

4 roky

5 a více
let

poþet
kusĤ
4 ks
4 ks
4 ks
2 páry

poþet
kusĤ
5 ks
5 ks
5 ks
3 páry

poþet
kusĤ
6 ks
6 ks
6 ks
3 páry

Max.
cena za
kus / pár
500 Kþ
500 Kþ
500 Kþ
1 500 Kþ

Finanþní plán specializaþního vzdČlávání I. + II. (pĜedkládá se až po výbČru rezidenta)
x
x
x

x

Mzdové náklady na rezidenta - Žadatel o dotaci vyplní pĜedpokládanou odmČnu
(hrubou mzdu) rezidentovi.
Mzdové náklady na školitele (pĜíjem školitele u OSVý) - Žadatel o dotaci vyplní
pĜedpokládanou odmČnu (hrubou mzdu/pĜíjem) školiteli.
Materiálové náklady - Žadatel o dotaci urþí þerpání materiálových nákladĤ - viz
tabulka þ. 1, þástka CELKEM se musí rovnat údaji ve finanþním plánu III.
ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM „Materiálové náklady“.
Ostatní náklady – náklady na služby - Žadatel uvede pĜedpokládané þástky
za nákupy dnĤ nebo mČsícĤ povinných stáží a kurzĤ podle vzdČlávacího programu
pĜíslušného oboru. Údaje musí odpovídat povinným dnĤm nebo mČsícĤm stáží
þi kurzĤ ve vzdČlávacím plánu rezidenta. Finanþní hodnota CELKEM se musí
rovnat údaji ve finanþním plánu III. ve sloupci Hodnota ukazatele CELKEM
„Náklady na služby“.

Finanþní plán specializaþního vzdČlávání III. (pĜedkládá se 1x konkrétní po výbČru rezidenta)
Žadatel uvede plán þerpání jednotlivých nákladĤ v letech odpovídajících vzdČlávacímu
plánu rezidenta. V þásti mzdové náklady na rezidenta budou uvedeny pĜedpokládané
mzdové náklady na rezidenta. Celková þástka vþetnČ odvodĤ musí odpovídat minimálnČ
55 % procentĤm celkové výše dotace na rezidenþní místo. PĜi podávání tohoto finanþního
plánu po výbČru rezidenta musí þásti finanþního plánu odpovídat stanoveným hodnotám
ve finanþních plánech I. a II. Celková þástka uvedená ve finanþním plánu III. musí
odpovídat výši dotace na rezidenþní místo pĜíslušného oboru specializaþního vzdČlávání,
která je vyhlášena MZ dle ustanovení § 21a odst. 1 zákona þ. 95/2004 Sb., viz PĜíloha þ. 1
této Metodiky. V pĜípadČ, že dotace bude poskytována pouze na þást vzdČlávacího
programu (rezident již þást vzdČlávacího programu absolvoval nebo mu byl zapoþten),
bude alikvotní výše dotace stanovena podle následujícího vzorce:
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Stanovená výše dotace
--------------------------------------------X
Poþet mČsícĤ vzdČlávacího programu

Poþet chybČjících mČsícĤ *

*PĜi výpoþtu používejte pouze celé kalendáĜní mČsíce, kdy byly splnČny podmínky pro poskytnutí
dotace. Období kratší, než celý kalendáĜní mČsíc nebude pĜi výpoþtu výše dotace zohledĖováno.
V žádném pĜípadČ nelze o dny kurzĤ zvyšovat poþet mČsícĤ, které chybí rezidentovi
k ukonþení specializaþního vzdČlávání a zahrnovat je do výpoþtu.

8.4

Školitel

Minimální požadavky na školitele:
x
x
x

x

specializovaná zpĤsobilost v pĜíslušném oboru,
nejménČ 3 roky odborné praxe od získání specializované zpĤsobilosti v pĜíslušném
oboru,
v akreditovaném zaĜízení, které je fakultní nemocnicí, mĤže být školitelem pouze
zdravotnický pracovník, u nČhož souþet pracovní doby k fakultní nemocnici
a k univerzitČ odpovídá svým rozsahem alespoĖ stanovené týdenní pracovní dobČ,
a který soustavnČ vykonává zdravotnické povolání,
minimální úvazek v akreditovaném zaĜízení 0,5.

9. Hodnocení a realizace projektu
9.1

PrĤbČžná zpráva za rozpoþtový rok u víceletých projektĤ

PĜíjemce dotace je povinen MZ (prostĜednictvím administrátora) pĜedkládat v Ĝádných
termínech na stanoveném formuláĜi PrĤbČžné zprávy o plnČní programu „Rezidenþní
místa lékaĜi 2022 – Program þ. 2”, zahrnující pĜehled absolvovaných þástí v daném
roce, pĜehled zbývajících þástí stanovených vzdČlávacím programem a finanþní
vyúþtování (výkaz o þerpání finanþních prostĜedkĤ s komentáĜem k þerpání poskytnutých
dotaþních finanþních prostĜedkĤ v þlenČní podle Rozhodnutí pro pĜíslušný rozpoþtový,
tj. kalendáĜní rok). PrĤbČžná zpráva se pĜedkládá za každé jednotlivé Rozhodnutí
po ukonþení každého roku, ve kterém se poskytuje dotace. Povinnost pĜedložit prĤbČžnou
zprávu platí i v pĜípadČ, kdy je poskytování dotace na rezidenþní místo pĜerušeno.
V posledním roce, ve kterém všichni rezidenti v daném rozhodnutí ukonþili specializaþní
vzdČlávání nebo úspČšnČ složili atestaþní zkoušku, se prĤbČžná zpráva již nepĜedkládá,
ale pĜedkládá se pouze závČreþná zpráva.
PrĤbČžná zpráva neslouží k oznamování zmČn. K tomuto úþelu je pĜíjemce dotace
povinen podat již v prĤbČhu roku Žádost o zmČnu v souladu s podmínkami
stanovenými Metodikou dotaþního programu.
Pokud dojde v prĤbČhu roku ke zmČnám v termínech þi místČ konání jednotlivých
þástí vzdČlávacího programu nebo ke zmČnám ve finanþní þásti proti schválenému
vzdČlávacímu a finanþnímu plánu, je pĜíjemce dotace vždy povinen podat v daném
roce Žádost o zmČnu. V pĜípadČ, že je zmČna poskytovatelem schválena, uvádí se
v prĤbČžné zprávČ poslední verze schváleného vzdČlávacího a finanþního plánu.
S tímto plánem se porovná jeho skuteþné plnČní. PrĤbČžná zpráva tedy musí
odpovídat poslednímu rozhodnutí o pĜidČlení dotace.
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Ke kontrole prĤbČžné zprávy slouží povinné pĜílohy - kopie prĤkazĤ odbornosti.
Finanþní þást prĤbČžné zprávy musí korespondovat s finanþním vypoĜádáním
dotace se státním rozpoþtem.
FormuláĜ PrĤbČžné zprávy o plnČní programu „Rezidenþní místa lékaĜi 2022 –
Program þ. 2” spolu s dalšími instrukcemi bude uveĜejnČn na internetových
stránkách MZ. Koneþný termín pro odeslání PrĤbČžné zprávy za rok 2022 na MZ
je 31. 1. 2023.

9.2

ZávČreþná zpráva po ukonþení celého víceletého projektu

Na konci projektu je pĜíjemce dotace povinen MZ (prostĜednictvím administrátora)
pĜedložit ZávČreþnou zprávu o plnČní programu „Rezidenþní místa 2022“ zahrnující popis
a zhodnocení realizace odborné þásti projektu a finanþní vyúþtování (výkaz o þerpání
finanþních prostĜedkĤ s komentáĜem k þerpání poskytnutých dotaþních finanþních
prostĜedkĤ v þlenČní podle Rozhodnutí) nejpozdČji do 31. 1. následujícího roku po roce,
ve kterém byl celý projekt ukonþen. FormuláĜ ZávČreþné zprávy o plnČní programu
„Rezidenþní místa lékaĜské obory 2022 – Program þ. 2“ spolu s dalšími instrukcemi bude
uveĜejnČn na internetových stránkách MZ.
PĜíjemce dotace je povinen pĜikládat
k ZávČreþné zprávČ též kopii atestaþního diplomu (v pĜípadČ, že byl projekt ukonþen
atestaþní zkouškou).
ZávČreþnou zprávu musí pĜedložit i pĜíjemci, u kterých došlo k ukonþení pracovního
pomČru rezidenta, a tím k pĜedþasnému ukonþení absolvování specializaþního
vzdČlávání.

10. VypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem
PĜíjemce dotace je povinen dle § 75 zákona þ. 218/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (rozpoþtová pravidla) provést za každý rok
trvání projektu finanþní vypoĜádání dotace v souladu s vyhláškou þ. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhĤtách finanþního vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem, státními
finanþními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finanþním vypoĜádání), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a to do 15. 2. následujícího kalendáĜního roku vþetnČ poukázání
nespotĜebované þástky dotace na úþet cizích prostĜedkĤ MZ ýR
þ. 6015-2528001/0710 u ýeské národní banky. Vrácené prostĜedky z dotací
poskytnutých pro rok 2022 musí být odepsány z úþtu pĜíjemce nejpozdČji
do 15. února 2023.
Finanþní vypoĜádání se státním rozpoþtem provede pĜíjemce dotace na formuláĜi, který je
pĜílohou uvedené vyhlášky. FormuláĜ k finanþnímu vypoĜádání dotace bude uveĜejnČn
na internetových stránkách MZ spolu s pokyny k vyplnČní a termínem pro doruþení.
Organizace, jejichž zĜizovatelem je obec nebo kraj, provedou vypoĜádání se státním
rozpoþtem prostĜednictvím obce nebo kraje, jimž pĜedloží podklady do 5. 2. 2023
(na tiskopise, který je pĜílohou vyhlášky þ. 367/2015 Sb.) a souþasnČ pĜevedou
ke stejnému datu na úþet kraje pĜípadnou vratku dotace.
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Pokud dojde k porušení rozpoþtové káznČ ve smyslu ustanovení § 44 Rozpoþtových
pravidel (tzn., že prostĜedky státní dotace budou využity neoprávnČnČ nebo zadrženy
a jejich nespotĜebovaná þást nebude vypoĜádána podle uvedeného zákona a vrácena
na úþet MZ do 15. února), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta,
sankcím ve smyslu ustanovení § 44a Rozpoþtových pravidel.
PĜíjemce dotace je proto rovnČž povinen pĜedložit finanþní vypoĜádání dotace na formuláĜi
„ZávČreþné finanþní vypoĜádání dotace ze státního rozpoþtu“ prostĜednictvím
administrátora a souþasnČ zaslat avízo odboru VLP MZ. FormuláĜe k „ZávČreþnému
finanþnímu vypoĜádání dotace ze státního rozpoþtu“ spolu se stanovením termínu pro jeho
zaslání a bližšími instrukcemi budou uveĜejnČny na internetových stránkách MZ.
Pokud budou skuteþné náklady za kalendáĜní rok nižší, než je uvolnČná þástka pro daný
rok, musí pĜíjemce dotace zbývající finanþní prostĜedky vrátit do státního rozpoþtu
pĜevodem na úþet cizích prostĜedkĤ MZ þ.ú. 6015-2528001/0710 u ýeské národní
banky, a to nejpozdČji do 15. února následujícího roku (k tomuto dni musí být finanþní
prostĜedky odepsány z úþtu pĜíjemce). To ustanovení neplatí pro organizaþní složky státu.
Organizaþní složky státu nespotĜebované finanþní prostĜedky obdržené formou
rozpoþtového opatĜení nevracejí a nechávají si je v nárocích z nespotĜebovaných výdajĤ
pro pĜípadné použití v dalším období pro pokraþování financování dle stejného
Rozhodnutí.
PĜi pĜevodu nespotĜebované þásti dotace, pĜíjemci dotace uvedou jako variabilní
symbol kód 5222 (spolky), 5223 (církevní subjekty), 5221 (obecnČ prospČšné
spoleþnosti), 5229 (ostatní neziskové organizace, zejména fundace a ústavy), 5212
(fyzické osoby), 5213 (ostatní právnické osoby – a.s., s.r.o. atp.), 5321 (organizace
zĜízené obcemi), 5323 (organizace zĜízené krajem), 5332 (VŠ), 5336 (pĜíspČvkové
organizace MZ) a þlánek 4331 (napĜ. 53234331).

11. Kontrolní zpráva
Na konci projektu provede kontrolu nezávislý kontrolní orgán. Tímto orgánem se
rozumí daĖový nebo ekonomický poradce nebo úþetní kanceláĜ, kteĜí
nezpracovávali úþetnictví. Tato kontrolní zpráva bude pĜedložena do 30. 6.
následujícího roku, ve kterém došlo k ukonþení projektu.
Pokud celková výše obdržené dotace na projekt pĜekroþí dvojnásobek nejvyšší
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializaþní vzdČlávání u vybraného
základního oboru, kde je stanovena nejvyšší výše dotace, pĜíjemce dotace pĜedloží
kontrolní zprávu vypracovanou externím kontrolním orgánem (jedná se o fyzickou
nebo právnickou osobu zapsanou do seznamu auditorĤ; externí auditor musí být
nezávislý jak na státních orgánech, tak na vedení auditované spoleþnosti nebo
fyzické osoby i na ostatních zájmových skupinách).
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RM lékaĜi 2022 - Program þ. 2

V kontrolní zprávČ je nezbytné výslovnČ uvést:
Ⱥ
Ⱥ

zda þerpání dotace za pĜíslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím
þ.j. 223xxxx/2022/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na rezidenþní místo
vydaným MZ dne … a dále,
zda þerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými ústĜedním
orgánem státní správy - MZ.

Kontrolní zprávu podepíše zpracovatel.

12. ýasový prĤbČh
1.
2.
3.
4.
5.

15. 3. 2022
8. 4. 2022
19. 4. 2022
29. 4. 2022
29. 4. 2022

6.
7.
8.
9.
10.
11.

31. 5. 2022
10. 6. 2022
30. 6. 2022
do 14 dnĤ
do 16. 9. 2022
do 30. 9. 2022

12.
13.

do 31. 10. 2022
do 7. 11. 2022

14.

do 18. 11. 2022

koneþný termín pro podání Žádostí o rezidenþní místo
zveĜejnČní seznamu vylouþených Žádostí pro formální nedostatky
lhĤta pro podání námitek (do 5 pracovních dnĤ)
rozhodnutí MZ o námitkách
lhĤta pro doložení kopie Rozhodnutí o akreditaci na vlastní
specializovaný výcvik
návrh hodnocení akreditaþních komisí
zpracování návrhu hodnocení do porady vedení MZ
zveĜejnČní rozhodnutí vybraných uchazeþĤ na webu MZ
po zveĜejnČní vybraných uchazeþĤ vyhlásit výbČrová Ĝízení
ukonþení 1. kola výbČrového Ĝízení
oznámení výsledkĤ 1. kola výbČrového Ĝízení (zaslání formuláĜe
„Informace o vybraném rezidentovi“)
ukonþení 2. kola výbČrového Ĝízení
oznámení výsledkĤ 2. kola výbČrového Ĝízení (zaslání formuláĜe
„Informace o vybraném rezidentovi“)
koneþný termín pro zaslání vzdČlávacích a finanþních plánĤ

13. Kontaktní údaje
Kontaktní osoby pro lékaĜské zdravotnické obory:
Ing. Miroslav JindĜich, CSc.
Tel: 224 972 331
E-mail: miroslav.jindrich@mzcr.cz
Ing. Jana Kleþková
Tel: 224 972 126
E-mail: jana.kleckova@mzcr.cz
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RM lékaĜi 2022 - Program þ. 2

Kontaktní adresa:
Ministerstvo zdravotnictví ýR
Odbor vČdy a lékaĜských povolání
Palackého námČstí 4
128 01 Praha 2
www.mzcr.cz
Kontaktní adresa administrátora projektu:
Institut postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10
Kontaktní osoby administrátora projektu:
Ing. Iva Urbancová (obory VPL a Pediatrie)
Tel.: 271 019 386
E-mail: i.urbancova@ipvz.cz
Lenka Proklešková (ostatní obory)
Tel.: 271 019 572
E-mail: prokleskova@ipvz.cz

14. PĜílohy
1.
2.
3.
4.

Výše dotace na vybrané lékaĜské obory – Program þ. 2
FormuláĜe pro online Žádost o poskytnutí dotace – Program þ. 2
Manuál k vyplnČní online Žádosti o poskytnutí dotace – Program þ. 2
Vzor Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace – Program þ. 2

V Praze dne 19. 10. 2021

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
námČstkynČ pro zdravotní péþi
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PĜíloha þ. 1

Celková
Celková dotace
dotace na
Minimální délka
na rezidenty za
1
specializaþního
celé
rezidenta
vzdČlávání/ roky
specializaþní
za celé
vzdČlávání
SV

Obor specializaþního vzdČlávání

Poþet
rezidentĤ

Všeobecné praktické lékaĜství

100

3

1 620 000

162 000 000

Pediatrie

100

4,5

2 160 000

243 000 000

VnitĜní lékaĜství

40

5

2 100 000

84 000 000

Chirurgie

30

6

2 520 000

75 600 000

DČtská chirurgie

5

6

2 520 000

12 600 000

Psychiatrie

10

4,5

1 890 000

18 900 000

DČtská a dorostová psychiatrie

5

4,5

1 890 000

9 450 000

Revmatologie

10

5

2 100 000

21 000 000

Anesteziologie a intenzivní
medicína

30

4,5

1 890 000

56 700 000

Pneumologie a ftizeologie

10

5

2 100 000

21 000 000

Patologie

10

4,5

1 890 000

18 900 000

Finanþní prostĜedky vynaložené
celkem na dotaþní program þ. 2
vypsaný v roce 2022

723 150 000

* Pediatrie II - pro školence, kteĜí se zavázali absolvovat v rámci vlastního
specializovaného výcviku povinnou odbornou doplĖkovou praxi v oboru
pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních
zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékaĜ pro
dČti a dorost
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Žádost o poskytnutí dotace - RM 2022 - program þ. 2

Pokyny k vyplnČní
Finanþní plány
Jedná se o finanþní plán na jednoho rezidenta. VyplĖujte pouze pole oznaþena bíle. Hodnota ukazatele celkem nesmí být vyšší
než je celková výše dotace na jednoho rezidenta pro pĜíslušný obor na celou dobu specializaþního vzdČlávání.
MČsíþní hrubá mzda se rozumí mzda z dotace.
Finanþní plán PO - vyplĖují pouze právnické osoby
Fianþní plán OSVý - vyplĖují pouze osoby samostatnČ výdČleþnČ þinné - praktiþtí lékaĜi

VzdČlávací plány
Vyplní se vzdČlávací plán pĜíslušného oboru specializaþního vzdČlávání zveĜejnČný na webových stránkách MZ ýR

Finanþní a vzdČlávací plán se vyplĖují po výbČru rezidenta.
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ČÁSTKA 14/2021

PĜíloha þ. 2

Informace o vlastnické a ovládací struktuĜe právnické osoby
1. Jména a pĜíjmení všech osob oprávnČných jednat jménem právnické osoby s uvedením, zda
jednají jako statutární orgán nebo na základČ udČlené plné moci.

2. Jména a názvy osob, ve kterých má právnická osoba podíl, a výše toho podílu.

Místo

Datum

Jméno a pĜíjmení osoby oprávnČné k zastupování právnické osoby

Funkce
*) vyplĖuje pouze právnická osoba

Podpis
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Žádost o poskytnutí dotace na vybrané lékaĜské obory - RM 2022 - program þ. 2

PĜíloha þ. 2

Profesní životopis školitele
Titul, jméno, pĜíjmení:
Datum narození:
Trvalé bydlištČ:
Kontakt (telefon, e-mail):

VzdČlání:

Škola:

Získaná atestace:

Datum:

Získaná atestace:

Datum:

Získaná atestace:

Datum:

Získaná specializovaná zpĤsobilost:
Datum:
Získaná specializovaná zpĤsobilost:
Datum:
Získaná specializovaná zpĤsobilost:
Datum:
Seznam absolvovaných vzdČlávacích akcí za posledních 5 let v rámci celoživotního vzdČlávání a poþet získaných
kreditĤ a certifikátĤ :

Délka praxe školitele:
ZamČstnání:
ZaĜízení:
Obor:
od - do
ZaĜízení:
Obor:
od - do
ZaĜízení:
Obor:
od - do
Zkušenost ve školící þinnosti (poþet odškolených školencĤ za posledních 5 let, specifikovat zda se jednalo o školence
na odbornou nebo specializovanou zpĤsobilost, pokud v souþasnosti máte školence uvećte kdy bude konþit podle
nového kurikula):
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PĜíloha þ.2

Finanþní plán - RM 2022 - program þ. 2

Finanþní plán specializaþního vzdČlávání I. - 1 rezident*
MZDOVÉ NÁKLADY NA REZIDENTA
jméno rezidenta

pracovištČ

úvazek

doba

mČsíþní
hrubá mzda

pracovištČ

úvazek

doba

mČsíþní
hrubá mzda

ks

cena za 1 ks

MZDOVÉ NÁKLADY NA ŠKOLITELE
jméno školitele

OSTATNÍ NÁKLADY - Materiálové náklady
název položky

bližší specifikum

CELKEM

cena celkem
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ

Finanþní plán specializaþního vzdČlávání II. - 1 rezident*
OSTATNÍ NÁKLADY - Náklady na služby
název položky

CELKEM
*pĜedkládá se až po výbČru rezidenta

bližší specifikum

ks

cena za 1 ks

cena celkem
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
0 Kþ
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PĜíloha þ.2

Finanþní plán - RM 2022 - program þ. 2

Finanþní plán rezidenta na specializaþní vzdČlávání III. - 1 rezident*

Název ukazatele

MZDOVÉ NÁKLADY NA REZIDENTA
Hrubá mzda
Odvody celkem
MZDOVÉ NÁKLADY NA ŠKOLITELE
Hrubá mzda
Odvody celkem
OSTATNÍ NÁKLADY NA REZIDENTA
Materiálové náklady
Náklady na služby
NEINVESTIýNÍ NÁKLADY CELKEM

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

Hodnota
ukazatele
celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*pĜedkládá se až po výbČru rezidenta

Finanþní plán - RM 2022 - program þ. 2

PĜíloha þ. 2

Finanþní plán rezidenta na specializaþní vzdČlávání III. - 1 rezident*
Název ukazatele
MZDOVÉ NÁKLADY NA REZIDENTA
Hrubá mzda
Odvody celkem
MZDOVÉ NÁKLADY NA ŠKOLITELE
Hrubá mzda
OSTATNÍ NÁKLADY NA REZIDENTA
Materiálové náklady
Náklady na služby
NEINVESTIýNÍ NÁKLADY CELKEM
*pĜedkládá se až po výbČru rezidenta

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hodnota
ukazatele
celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Manuál
k vyplnČní online žádosti o dotaci
na celé specializaþní vzdČlávání lékaĜĤ
u vybraných lékaĜských oborĤ pro rok 2022
(Program þ. 2)
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1.Registraceapâihlášení
Na webu Jednotný dotaþní portál RISPF pod záštitou Ministerstva financí
(http://isprofin.mfcr.cz/rispf) vytvoĜte registraci kliknutím na tlaþítko Registrace (viz obr. 1).
Pokud jste tak již uþinili, tento krok pĜeskoþte a pĜejdČte rovnou k pĜihlášení na portál (obr. 2).
DOPORUýENÍ:
Doporuþujeme, aby registraci provedl pracovník, který administruje rezidenþní místa.

Obr. 1 Tlaþítko registrace

Obr. 2 Tlaþítko pĜihlášení na portál

Pro registraci je nutné vyplnit následující položky: e-mail, ovČĜení e-mailu (zde napište svou emailovou adresu znovu), heslo (musí obsahovat min. 8 znakĤ a to písmena i þíslice), ovČĜení
hesla (slouží pro ovČĜení správnosti hesla), jméno a pĜíjmení. Položky telefon a organizace jsou
nepovinné. Po vyplnČní jednotlivých položek kliknČte na možnost Registrovat (obr. 3).
Dõležité: Abyste mohli podávat žádosti vrámci webového portálu, je
nutnésezaregistrovat.
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Obr. 3 Okno pro registraci uživatele

Po úspČšném dokonþení registrace Vám systém oznámí, že Vám byl zaslán potvrzovací
mail (obr. 4).

Obr. 4 Oznámení o správném prĤbČhu registrace

e-
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Na Vaši e-mailovou adresu obratem dorazí notifikaþní e-mail s odkazem pro aktivaci Vašeho
úþtu. KliknČte na možnost Aktivovat úþet (obr. 5).

Obr. 5 Potvrzovací e-mail

Po aktivaci úþtu se pĜihlaste, viz Obr. 2 Tlaþítko pĜihlášení na portál na stranČ 3.
Dõležité:Pokudneprovedeteprvnípâihlášenído24hodin,budeVášú«et
automaticky zablokován! Pro op³tovné zaslání aktiva«ního eǦmailu je
nutnépožádatsprávce.
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2.Žádost
Po pĜihlášení do Vašeho úþtu kliknČte na tlaþítko VytvoĜit novou žádost (obr. 6).

Obr. 6 VytvoĜení nové žádosti

V sekci Poskytovatel následnČ vyberte možnost Ministerstvo zdravotnictví (obr. 7).

Obr. 7 VýbČr poskytovatele

V sekci Typ výzvy vyberte možnost MZ ýR – dotace na specializaþní vzdČlávání lékaĜĤ na celou
dobu SV (obr. 8).
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Obr. 8 Typ výzvy

2.1Identifikacežadatele/akce
Do textového pole pro název projektu uvećte název zdravotnického zaĜízení a oboru (napĜ.
FN v Motole, obor Pediatrie). Pole Typ výzvy je pĜedvyplnČné (obr. 9).

Obr. 9 Identifikace žadatele

Do pole Úþel doplĖte „financování specializaþního vzdČlávání“, do pole LhĤta, v níž má být
tohoto úþelu dosaženo doplĖte pĜedpokládaný termín ukonþení vzdČlávání (obr. 10).

Obr. 10 Úþel
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V sekci Typ žadatele vyberte z možností Fyzická osoba - podnikající/Právnická osoba (obr. 11).

Obr. 11 Typ žadatele

V pĜípadČ volby Fyzická osoba vyplĖte v sekci Identifikace žadatele IýO viz Obr. 12 a pomocí
zeleného tlaþítka „Naþti z ARES“ se doplní potĜebné údaje. Další nevyplnČné údaje (telefon, email, …) je nutné doplnit ruþnČ.

Obr. 12 Identifikace žadatele – fyzická osoba

V sekci Bankovní spojení vyplĖte þíslo svého úþtu, popĜ. pĜedþíslí, a kód banky (obr. 13).

Obr. 13 Bankovní spojení
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Poté je nutné vyplnit adresu trvalého bydlištČ žadatele (obr. 14).

Obr. 14 Adresa trvalého bydlištČ žadatele

Je-li Vaše korespondenþní adresa odlišná od adresy trvalého bydlištČ žadatele, zaškrtnČte
pĜíslušnou kolonku (obr. 15). NáslednČ mĤžete pĜejít na další stranu žádosti pomocí tlaþítka
„Další strana“.

Obr. 15 Korespondenþní adresa žadatele

V pĜípadČ volby Právnická osoba vyplĖte v sekci Identifikace žadatele IýO viz Obr. 16
a pomocí zeleného tlaþítka „Naþti z ARES“ se doplní potĜebné údaje. Další nevyplnČné údaje
je nutné doplnit ruþnČ – konkrétnČ se jedná o zástupce (resp. osobu oprávnČnou jednat
za právnickou osobu) a kontaktní osobu.
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Obr. 16 Právnická osoba – Identifikace žadatele

V sekci Bankovní spojení vyplĖte þíslo svého úþtu, popĜ. pĜedþíslí, a kód banky (obr. 13).
Žadatelé, kteĜí jsou zĜizováni obcí nebo krajem, vyplĖují þíslo úþtu zĜizovatele (obce nebo
kraje).
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V sekci Adresa sídla žadatele doplĖte Kraj a Okres (obr. 17).

Obr.17 Adresa sídla žadatele

Je-li Vaše korespondenþní adresa odlišná od adresy sídla firmy žadatele, zaškrtnČte pĜíslušnou
kolonku (obr. 14). NáslednČ mĤžete pĜejít na další stranu žádosti pomocí tlaþítka „Další strana“.

2.2Oblastipodpory
Zaškrtnutím možnosti VyplĖte obor specializaþního vzdČlávání! (obr. 18) se odkryje seznam
oborĤ specializaþního vzdČlávání dle PĜílohy þ. 1 zákona þ. 95/2004 Sb., které byly vypsány
pro rok 2022, jeden vyberte.

Obr. 18 Oblast podpory
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Do položky Parametry a indikátory projektu uvećte poþet požadovaných rezidenþních míst
(obr. 19).
VČtu „V pĜípadČ, že není nČkterý parametr projektu pĜedmČtem podpory, nebo není znám,
uvećte nulu.“ prosím ignorujte.

Obr. 19 Parametry a indikátory projektu

Po vyplnČní pĜejdČte na další stranu žádosti pomocí tlaþítka „Další strana“ (Obr. 19).

Obr. 20 Navigaþní prvky – PĜedchozí/Další strana
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2.3Pâílohy
V sekci pĜíloh zaškrtnČte postupnČ všechny povinné položky a nahrajte k nim pĜíslušné
dokumenty (obr. 21).
FormuláĜe Životopis školitele (bod 4) a Informace o vlastnické a ovládací struktuĜe právnické
osoby (bod 5) jsou pĜílohou þ. 2 Metodiky RM 2022_Program þ. 2_celé spec.
vzdČlávání_FormuláĜe pro online Žádost o poskytnutí dotace.

Obr. 21 PĜílohy

PĜílohu nahrajte kliknutím na možnost PĜidat, která se zobrazí po zaškrtnutí možnosti 01 - 09
(obr. 22). Formáty, které lze nahrát, jsou následující: pdf; jpg; jpeg; zip.

Obr. 22 Nahrání dokumentu – pĜílohy
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V pĜípadČ potĜeby lze k žádosti nahrát Ostatní pĜílohy, které se neĜadí do žádné z výše
nabízených kategorií. Ostatní pĜílohy nahrajete k žádosti nejprve vyplnČním názvu pĜílohy (obr.
23) a následnČ kliknutím na možnost PĜidat, která Vám umožní vybrat soubor z Vašeho
zaĜízení.

Obr. 23 Ostatní pĜílohy



2.4Hodnocení
V sekci Prohlášení o beztrestnosti vyberte z možností Ano/Ne (obr. 24), v pĜípadČ volby
možnosti Ano uvećte dĤvod.

Obr. 24 Prohlášení o beztrestnosti
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ZaškrtnČte položku (umístČnou vlevo vedle textu) „VyplĖte údaje o školícím místČ“ (obr. 25).
Pokud chcete uvést vČtší množství školících míst, kliknČte na zelené tlaþítko „PLUS“ umístČné
u této položky vpravo (obr. 25).

Obr. 25 Údaje o školícím místČ

Požadované údaje o školícím místČ jsou následující (obr. 26): Název, Adresa (ve formátu Ulice
a þíslo popisné nebo evidenþní, MČsto, PSý), Poþet požadovaných rezidenþních míst a Jméno
školitele (ve formátu titul pĜed jménem, jméno, pĜíjmení, titul za jménem).

Obr. 26 Detailní informace o školícím místČ

Pokraþujte na další stranu žádosti.
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2.5Maximálnívýšedotace
V sekci Maximální výše dotace se zobrazí þástka v Kþ odpovídající výdajĤm do výše
maximálnČ možné dotace (obr. 27). V této sekci nic nevyplĖujete.

Obr. 27 Maximální výše dotace

Pokraþujte na další stranu žádosti.
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2.6Náhledžádosti
V sekci Náhled žádosti se zobrazí shrnutí Vámi právČ vyplnČného formuláĜe (obr. 28). PeþlivČ
zkontrolujte uvedené informace a v pĜípadČ potĜeby se pomocí kolonek po pravé stranČ
(obr. 28) vraĢte do konkrétní sekce a údaje opravte.

Obr. 28 Náhled žádosti

Obr. 29 Nabídka záložek
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2.7Odeslánížádosti
V poslední þásti žádosti naleznete ýestné prohlášení, Souhlas se zpracováním osobních údajĤ
a Ostatní ujednání (obr. 30).

Obr. 30 ýestné prohlášení a odeslání žádosti

PĜeþtČte si prohlášení a potvrćte souhlas oznaþením zaškrtávacích políþek (obr. 30).
Posledním krokem k vyplnČní a odeslání on-line formuláĜe kliknutím na tlaþítko Odeslat
žádost.
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Po odeslání žádosti je zobrazena informace, jakým zpĤsobem zrealizovat podání
žádosti (obr. 31):
„Po odeslání žádosti o dotaci v elektronické verzi je nutné tuto žádost vygenerovat, vytisknout
(bez pĜíloh) a podepsat statutárním zástupcem. Takto pĜipravené materiály je nutné
nejpozdČji do 5 ti pracovních dnĤ po odeslání žádosti na jednotném dotaþním portále doruþit
na adresu administrátora. Doruþení je možné provést prostĜednictvím datové schránky (ID
datové schránky IPVZ: cf2uiwg), nebo osobnČ v úĜedních hodinách na podatelnČ IPVZ anebo
zaslat licencovaným pĜepravcem listovních zásilek (platí razítko pĜepravce na obálce). V
pĜípadČ jakýchkoli dotazĤ kontaktujte referentku Lenku Prokleškovou na tel. þísle 271 019 572
nebo e-mailu: prokleskova@ipvz.cz.“

Obr. 31 Pokyny k odeslání žádosti

Dõležité:JenutnénejenvyplnitonǦlineformuláâ,aletakédodržetpokyny
po odeslání tohoto formuláâe (obr. 31), jinak není podání žádosti
kompletní.
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Podmínkyrozhodnutíoposkytnutídotacenarezidenēnímístopodle§21aodst.4písm.b)
RM2022
(dálejen„Podmínky“)
TytopodmínkyjsounedílnousouēástíRozhodnutíoposkytnutídotace.
1. DotacejeposkytovánapouzepodobuspecializaēníhovzdĢlávánírezidentavoboru,prokterý
byla dotace pƎiznána. Po ukonēení specializaēního vzdĢlávání rezidenta vdaném oboru je
poskytovánídotacezastaveno.
2. Dotace je poskytována pouze po dobu platnosti pracovního pomĢru rezidenta
uakreditovanéhozaƎízení,kterémujedotaceposkytována.
VpƎípadĢ skonēení pracovního pomĢru rezidenta u daného akreditovaného zaƎízení je
poskytovánídotacezastaveno.
3. VpƎípadĢ pƎerušení specializaēního vzdĢlávání rezidenta u akreditovaného zaƎízení je
poskytovánídotacepƎerušeno.
VpƎípadĢ, že celková doba pƎerušení specializaēního vzdĢlávání pƎesáhne dobu 5 let, je
poskytovánídotacezastaveno.
4. PƎíjemce je povinen oznámit zmĢny údajƽ uvedených vrozhodnutí o poskytnutí dotace
do15dnƽ ode dne, kdy zmĢna nastala (den zápisu, nabytí právní moci rozhodnutí, apod.).
VpƎípadĢ porušení této povinnosti bude pƎíslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 %
vyplacenédotace.
5. Žádosto zmĢnu, kterou pƎíjemceoznamujezmĢnu ēerpánífinanēníchprostƎedkƽvbĢžícím
roce, musí být poskytovateli dotace/administrátorovi zaslána nejpozdĢji do 15. listopadu
danéhoroku.
VpƎípadĢ, že je žádost o zmĢnu doruēena poskytovateli dotace/administrátorovi pozdĢji,
nemusí být žádost ze strany poskytovatele dotace akceptována a pƎíslušnými orgány bude
stanovenodvodvevýši0%vyplacenédotace.
6. PƎíjemcedotacemusípoceloudobuspecializaēníhovzdĢlávánírezidentasplŸovatpovinnosti
stanovené§18a§21dzákonaē.95/2004Sb.,ozdravotnickýchpovoláníchlékaƎe,zubního
lékaƎeafarmaceuta(dálejen„zákon“).
VpƎípadĢ, že pƎíjemce dotace nesplŸuje povinnosti stanovené § 18 a 21d zákona, bude
pƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýšiprostƎedkƽproplacenýchpƎíjemcizaobdobí,kdy
ustanovenízákonanesplŸoval.
7. PƎíjemce dotace je povinen doložitelným zpƽsobem vést evidenci pracovní doby rezidenta
abýtschopendoložitprovedenouprácirezidentaiškolitele.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgányvymĢƎenodvodvevýšifinanēních
prostƎedkƽ dotace, které byly využity na mzdu rezidenta, resp. mzdu nebo pƎíjem školitele
zaobdobí,kekterémuneexistujeprƽkaznáevidencepracovnídobyrezidentaresp.školitele.
8. PƎíjemce dotace je povinen postupovat vsouladu se zákonem ē. 134/2016 Sb., o zadávání
veƎejnýchzakázek,pokudpoužijefinanēníprostƎedkyposkytnutézdotacekúhradĢzakázky,
kterájeveƎejnouzakázkou.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgányvymĢƎenodvodvevýšihodnoty
veƎejnézakázky.
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9. VpƎípadĢ, že pƎíjemce dotace nemƽže zajistit celé specializaēní vzdĢlávání na vlastním
pracovišti,jepovinenpƎedložitkopiismlouvyospoluprácisjinýmakreditovanýmzaƎízením,
popƎípadĢkopiirámcovésmlouvy.
VpƎípadĢ porušení této povinnosti bude pƎíslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0 %
vyplacenédotace.
10. PƎíjemcedotacejepovinendodržetlimityprovýšimzdovýchnákladƽrezidentaamzdových
nákladƽškoliteleuvedenévkapitole8.3(FinanēníplányspecializaēníhovzdĢlávání)Metodiky
prožadateleodotacizestátníhorozpoētunarezidenēnímísto(dálejen„Metodika“).
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši,okterou
seprostƎedkydotacevyužiténamzdovénákladyrezidenta,resp.školitele,odlišujíodlimitƽ
stanovenýchMetodikou.
11. PƎíjemcedotacejepovinendodržetlimitystanovenéprojednotlivépoložkypromaximálnívýši
materiálovýchnákladƽuvedenýchvkapitole8.3Metodiky.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši,okterou
prostƎedkydotacevyužiténamateriálovénákladypƎevyšovalylimitystanovenéMetodikou.
12. PƎíjemce dotace je povinen pƎedkládat poskytovateli dotace/administrátorovi PrƽbĢžnou
zprávuoplnĢníprogramu,atozakaždéjednotlivéRozhodnutíoposkytnutídotace.PrƽbĢžné
zprávy je pƎíjemce dotace povinen pƎedložit za každý rok trvání projektu, nejpozdĢji
do31.lednarokunásledujícího.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0Ͳ1%
poskytnutédotacevpƎíslušnémroce.
13. PƎíjemce je povinen pƎedložit poskytovateli dotace/administrátorovi ZávĢreēnou zprávu
oplnĢní programu nejpozdĢji do 31. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byl celý
projektukonēen.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0Ͳ1%
poskytnutédotace.
14. VpƎípadĢ, že celková výše obdržené dotace na projekt pƎekroēí dvojnásobek nejvyšší výše
celkové dotace na 1 rezidenta na celé specializaēní vzdĢlávání u základního oboru, kde je
stanovena nejvyšší výše dotace, je pƎíjemce dotace povinen pƎedložit poskytovateli
dotace/administrátoroviKontrolnízprávupodlekapitoly11Metodiky.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0Ͳ1%
poskytnutédotace.
15. PokuddojdekezmĢnámvtermínechēimístĢkonáníjednotlivýchēástívzdĢlávacíhoprogramu
atatozmĢnamádopadnaēerpánífinanēníchprostƎedkƽposkytnutýchzdotacevdanémroce,
nebopokuddojdekezmĢnĢsmluvníhozdravotnickéhozaƎízení,kteréprorezidentazajišƛuje
ēást vzdĢlávacího programu, je pƎíjemce dotace povinen tuto zmĢnu oznámit poskytovateli
dotace/administrátorovinejpozdĢjido15.listopadudanéhoroku.
VpƎípadĢ porušení této povinnosti nemusí být oznámení o zmĢnĢ ze strany poskytovatele
dotaceakceptovánoapƎíslušnýmiorgánybudestanovenodvodvevýši0%vyplacenédotace.
16. PƎíjemce dotace je povinen zaslat na vyžádání poskytovateli dotace/administrátorovi kopii
prƽkazu odbornosti, resp. indexu (pokud ho rezident má), a to do termínu stanoveném
poskytovatelemdotace/administrátoremvevýzvĢkzaslání.
VpƎípadĢ porušení této povinnosti bude pƎíslušnými orgány stanoven odvod ve výši 0,1 %
poskytnutédotace.
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17. PƎíjemce dotace je povinen za úēelem ovĢƎování plnĢní povinností a tĢchto Podmínek
poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit ovĢƎování souladu údajƽ
uvádĢných vŽádosti o poskytnutí dotace na rezidenēní místo, v PrƽbĢžných zprávách,
ZávĢreēné zprávĢ, pƎípadnĢ Kontrolní zprávĢ, se skuteēným stavem v místĢ vzdĢlávání
povĢƎenýmzamĢstnancƽmMinisterstvazdravotnictví,pƎíslušnéhofinanēníhoúƎaduadalších
oprávnĢnýchorgánƽstátnísprávy,pƎípadnĢdalšíchorgánƽoprávnĢnýchkvýkonukontroly.
VpƎípadĢporušenítétopovinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0,1Ͳ10%
poskytnutédotace.
18. PƎíjemce dotace je povinen provést za každý rok, kdy byla poskytnuta dotace, finanēní
vypoƎádání dotace vsouladu svyhláškou ē. 367/2015 Sb., o zásadách a lhƽtách finanēního
vypoƎádání vztahƽ se státním rozpoētem, státními finanēními aktivy a Národním fondem
(vyhláška o finanēním vypoƎádání), tzn. je povinen odeslat poskytovateli dotace pƎíslušný
formuláƎ finanēního vypoƎádání, který je pƎílohou výše uvedené vyhlášky nejpozdĢji
do15.února následujícího roku. JeͲli pƎíjemcem dotace subjekt, jehož zƎizovatelem je obec
nebokraj,provedepƎíjemcedotacefinanēnívypoƎádánívtermínudo5.února.
VpƎípadĢ nesplnĢnítéto povinnostibudepƎíslušnýmiorgánystanovenodvodvevýši0,1%
poskytnutédotace.
19. PƎíjemcedotacejepovinennespotƎebovanéfinanēníprostƎedkyzadanýrokodeslatnaúēet
poskytovatele dotace uvedený vMetodice vkapitole 10 (VypoƎádání vztahƽ se státním
rozpoētem)nejpozdĢjido15.únoranásledujícíhoroku(ēástkanespotƎebovanýchprostƎedkƽ
musí být odepsána zúētu pƎíjemce dotace nejpozdĢji vtento den).  JeͲli pƎíjemcem dotace
subjekt, jehož zƎizovatelem je obec nebo kraj, odešle pƎíjemce dotace nespotƎebované
prostƎedkynaúēetzƎizovatelevtermínudo5.února.
VpƎípadĢ nesplnĢní této povinnosti bude pƎíslušnými orgány stanoven odvod ve výši
nespotƎebovaných finanēních prostƎedkƽ dotace, které byly pƎedmĢtem finanēního
vypoƎádání.
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SCREENINGOVÉ PRACOVIŠTċ PRO SCREENING KARCINOMU DċLOŽNÍHO HRDLA

Výzva k podání žádosti o udČlení statutu screeningového pracovištČ pro
screening karcinomu dČložního hrdla podle § 113d zákona þ. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znČní úþinném od 1. 1. 2022

ýÁST I
Kontext
Screeningem je mínČno organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o þasný záchyt
zhoubného nádoru dČložního hrdla a jeho pĜedstupĖĤ provádČním preventivních cytologických
vyšetĜení v celé populaci dospČlých žen, které nepociĢují žádné pĜímé známky pĜítomnosti
nádorového onemocnČní, se zvláštním zĜetelem k tČm, jež nenavštČvují pravidelnČ nebo
vĤbec ambulanci gynekologa.
ZámČrem screeningu je nabídnout ženám v ýeské republice kvalifikovaná preventivní
(screeningová) vyšetĜení dČložního hrdla v laboratoĜích splĖujících kritéria moderní
diagnostiky.
Cílem screeningu je zvýšit vþasnost záchytu zhoubných nádorĤ dČložního hrdla
a pĜednádorových stavĤ a tím snížit úmrtnost na rakovinu dČložního hrdla v ýeské republice.
Primární prevence, zdravotní výchova a poskytování prĤbČžných informací o síti schválených
referenþních laboratoĜí jsou nedílnou souþástí screeningu.
Kritéria zaĜazení poskytovatelĤ zdravotních služeb do sítČ screeningových pracovišĢ byla
pĜipravena ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví s ýeskou gynekologickou a porodnickou
spoleþností ýLS JEP, Sekcí kolposkopie a cervikální patologie ýGPS ýLS JEP, Spoleþností
klinické cytologie ýLS JEP, Spoleþností þeských patologĤ ýLS JEP, Všeobecnou zdravotní
pojišĢovnou ýR, Svazem zdravotních pojišĢoven ýR a Ústavem zdravotnických informací
a statistiky ýR.
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ýÁST II
Výzva k podání žádosti o udČlení statutu screeningového pracovištČ pro
screening karcinomu dČložního hrdla
Základní podmínky pro udČlení statutu screeningového pracovištČ pro screening
karcinomu dČložního hrdla

ýl. 1
Ministerstvo zdravotnictví tímto uveĜejĖuje výzvu k podání žádosti o udČlení statutu
screeningového pracovištČ pro screening karcinomu dČložního hrdla podle § 113d zákona
þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), ve znČní úþinném od 1. 1. 2022.
Požadavky na technické a vČcné vybavení zdravotnického zaĜízení, požadavky na personální
zabezpeþení a další požadavky nezbytné pro udČlení statutu musí být splnČny ke dni podání
žádosti o udČlení statutu.
Územím, kde má být screening karcinomu dČložního hrdla provádČn, je ýeská republika.
Statut screeningového pracovištČ bude udČlen do 31. 12. 2026.
Žádost se stanovenými doklady se pĜedkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe, Palackého námČstí 4, 128 01 Praha 2, a to
ve lhĤtČ do 30 kalendáĜních dnĤ od zveĜejnČní této výzvy. LhĤta pro podání žádosti
je zachována, je-li posledním dnem lhĤty žádost podána k poštovní pĜepravČ. Bude-li žádost
podána prostĜednictvím datové schránky, považuje se žádost za vþasnČ podanou, jeli nejpozdČji poslední den lhĤty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví.
Pro tento úþel se doporuþuje použít formuláĜ žádosti o udČlení statutu screeningového
pracovištČ pro screening karcinomu dČložního hrdla uvedený v pĜíloze výzvy.


ýl. 2
Vstup poskytovatele služeb cytologické laboratoĜe do programu screeningu karcinomu
dČložního hrdla
SoustĜedČní detekce a diagnostiky karcinomu dČložního hrdla na specializovaná pracovištČ,
referenþní laboratoĜe, splĖující zvláštní podmínky, zajišĢuje kvalitu, kontinuitu a hodnotitelnost
výsledkĤ, odpovídá zájmu žen i doporuþením evropských organizací a institucí zabývajících
se programy onkologické prevence.
Pokud poskytovatel služeb cytologické laboratoĜe splĖuje pĜíslušná požadovaná kritéria
a podmínky pro screening karcinomu dČložního hrdla, je doporuþen Komisí Ministerstva
zdravotnictví pro screening karcinomu dČložního hrdla k provádČní screeningového vyšetĜení.
Toto stanovisko je podkladem pro jednání se zdravotními pojišĢovnami za úþelem sjednání
smlouvy o úhradČ zdravotní péþe nebo jejího dodatku.
Úþast pracovišĢ ve screeningu v zájmu kvality, kontinuity a hodnotitelnosti výsledkĤ mimo
stanovená kriteria nelze vynucovat ani akceptovat udČlováním výjimek z pĜijatých pravidel.
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Seznam screeningových pracovišĢ je uveĜejnČn a prĤbČžnČ aktualizován na webových
stránkách MZ

ýl. 3
Podmínky pro poskytovatele služeb cytologické laboratoĜe k vyhodnocení cervikální
cytologie
I) VċCNÉ A TECHNICKÉ PěEDPOKLADY
Standardem je provádČní 20 000 nebo více vyšetĜení roþnČ. Jedním vyšetĜením se rozumí
cervikovaginální cytologický vzorek/vzorky od jednoho rodného þísla v daném roce.
a) vybavení cytologické laboratoĜe
Vybavení cytologické laboratoĜe je zajištČno v souladu s vyhláškou þ. 92/2012 Sb.,
o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních
pracovišĢ domácí péþe, v platném znČní. Pro úþely screeningového cytologického vyšetĜení
se považuje za standardní vybavení dále jeden laboratorní mikroskop s možností
fotodokumentace, barvící automat, poþítaþ a softwarové vybavení dovolující provádČt všechny
základní statistiky a okamžité vyhledání pĜedchozího vyšetĜení.
b) možnost provádČní HPV – testace nukleové kyseliny vysoce rizikových typĤ HPV
v cervikálním stČru
Vybavení pro provádČní testĤ pĜítomnosti DNA „rizikových typĤ“ virĤ HPV. Cytologické
a patologicko-anatomické laboratoĜe, které provádČjí nad 50 000 vyšetĜení gynekologické
cytologie roþnČ, mohou provádČt HPV testy. Sporné pĜípady pĜedstavují cca 4 % cytologicky
vyšetĜovaných pacientĤ z prĤmČrného poþtu vyšetĜení za rok. Jak screeningové HPV testování
v 35. a 45. roce života ženy (tj. výkony þ. 95202, 95203 dle seznamu výkonĤ), tak diagnostické
HPV testování (výkon þ. 95201 dle seznamu výkonĤ) provádČné ve sporných pĜípadech (napĜ.
ASC-US) indikuje lékaĜ gynekolog.
Výkon se provádí metodou detekující high risk HPV, schválenou pro úþely screeningu (napĜ.
Hybrid Capture 2, automatickou izolací DNA a následnou amplifikací a detekcí high risk HPV
DNA nebo cíleným zachycením a amplifikací 14 high risk HPV mRNA pomocí souprav pro in
vitro diagnostiku CE IVD certifikát).
UCHAZEý O UDċLENÍ STATUTU SCREENINGOVÉHO PRACOVIŠTċ PRO SCREENING
KARCINOMU DċLOŽNÍHO HRDLA DOLOŽÍ:
Údaje o technickém a vČcném vybavení a o personálním zabezpeþení zdravotnického zaĜízení
uchazeþe o statut screeningového pracovištČ pro screening karcinomu dČložního hrdla,
v nČmž má být zdravotní péþe poskytována.
Požadavky na technické a vČcné vybavení a personální zabezpeþení je uchazeþ o statut
screeningového pracovištČ povinen plnit po celou dobu platnosti statutu.
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Technické a vČcné vybavení
1. Struþný popis laboratorních prostor, odpovídajících vyhlášce þ. 92/2012 Sb.,
o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení
a kontaktních pracovišĢ domácí péþe, v platném znČní.
2. Výrobní znaþka a rok výroby badatelského mikroskopu, výrobní znaþka nástavné foto
kamery.
3. Poþet rutinních laboratorních mikroskopĤ a jejich výrobní znaþky, užívaných v laboratoĜi.
4. Výrobní znaþka a rok výroby barvícího automatu. Metoda (resp. modifikace) barvení
cervikovaginálních cytologických preparátĤ, užívaná v laboratoĜi.
5. Popis zpĤsobu umístČní a prostor pro archivaci skel a prĤvodek.
6. Užívaná výpoþetní technika: rok výroby PC, softwarové vybavení, pĜípadnČ výbava sítČ.
7. Popis zpĤsobĤ vnitĜní kontroly kvality, užívaných v laboratoĜi.
8. Dostupnost testu detekujícího pĜítomnost high risk HPV, detekujícího HPV DNA nebo
HPV mRNA (metoda) a informace o jeho výsledku pro laboratoĜ – popis.
9. Jakým zpĤsobem získává laboratoĜ výsledky histopatologické korelace svých nálezĤ,
a výsledná hodnocení po provedených operacích (ústní sdČlení, kopie nálezĤ, vlastní
dohledávání).
10. Výþet histopatologických pracovišĢ, s nimiž je cytologická laboratoĜ v rutinním kontaktu.

II) PERSONÁLNÍ A KVALIFIKAýNÍ PěEDPOKLADY PRACOVNÍKģ POSKYTOVATELE
SLUŽEB CYTOLOGICKÉ LABORATOěE
Každý poskytovatel služeb cytologické laboratoĜe zamČstnává minimálnČ jednoho lékaĜe
oprávnČného k provádČní gynekologických cytologií na plný úvazek, který je pĜítomen celou
pracovní dobu v laboratoĜi. Je též možné zamČstnávat 2 lékaĜe, a to každého na poloviþní
úvazek. Vždy však nejménČ 1 lékaĜ je pĜítomen na pracovišti bČhem celé pracovní doby, jehož
pĜítomností je zajištČno tzv. další þtení a možnost konzultace pro zdravotního laboranta.
Definitivní diferenciální diagnózu stanovuje lékaĜ. Poskytovatel služeb cytologické laboratoĜe
dále zamČstnává minimálnČ jednoho cytotechnologa na úplný úvazek.
LékaĜi a cytodiagnostikové:
A) lékaĜ se specializovanou zpĤsobilostí v oboru patologie dle zákona 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta, v platném znČní.
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B) lékaĜ se specializací v oboru gynekologie a porodnictví a s osvČdþením o vykonané zkoušce
pro odbornou zpĤsobilost pro speciální úsek þinnosti v oboru gynekologická cytologie dle dĜíve
platných pĜedpisĤ nebo absolvováním jiného obdobného vzdČlávacího programu, který byl
schválen ýeskou lékaĜskou komorou dle jejích stavovských pĜedpisĤ,
C) zdravotnický pracovník, který získal odbornou zpĤsobilost zdravotního laboranta podle
zákona þ. 96/2004 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a specializovanou zpĤsobilost v oboru
cytodiagnostika podle naĜízení vlády þ. 31/2010 Sb. nebo zvláštní odbornou zpĤsobilost
v oboru cytodiagnostika. Na þinnosti se mohou dále podílet jiní odborní pracovníci a to pod
odborným dohledem lékaĜe nebo zdravotnického pracovníka se zpĤsobilostí k výkonu
povolání bez odborného dohledu a specializovanou zpĤsobilostí v oboru cytodiagnostika.

UCHAZEý O UDċLENÍ STATUTU SCREENINGOVÉHO PRACOVIŠTċ PRO SCREENING
KARCINOMU DċLOŽNÍHO HRDLA DÁLE DOLOŽÍ:

1. Jména a poþet osob, jež uchazeþ o statut screeningového pracovištČ zamČstnává
pro práce pomocné a administrativní.
2. Osobní údaje vedoucího pracovníka uchazeþe o statut screeningového pracovištČ –
jméno a pĜíjmení, kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši
jeho pracovního úvazku.
3. Jména, kopie nejvyšší dosažené kvalifikace a délka úvazkĤ odborného zástupce
a pracovníkĤ, kteĜí jsou nositeli výkonĤ v cervikovaginální cytologii uchazeþe o statut
screeningového pracovištČ v období od 1. 1. do 31. 12. pĜedešlého roku a v roce podání
žádosti.

ýl. 4
Ostatní požadavky
Souþástí podmínek je jasnČ definovaná návaznost nálezĤ cytologické laboratoĜe na konkrétní
gynekologické a onkologické, pĜípadnČ další odborné ambulance, aby zjištČný þi podezĜelý
zhoubný nádor þi prekancerosa mohly být bez zbyteþného prodlení terapeuticky Ĝešeny
v rámci nezbytné interdisciplinární spolupráce. Musí být zajištČna také zpČtná informaþní
vazba mezi lékaĜi provádČjícími chirurgickou léþbu, onkology a screeningovým pracovištČm.
Poskytovatel služeb cytologické laboratoĜe prĤbČžnČ vyhodnocuje validitu a efektivitu
screeningových vyšetĜení, která provádí.

OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI, KTERÉ UCHAZEý DOLOŽÍ SE ŽÁDOSTÍ O UDċLENÍ STATUTU
SCREENINGOVÉHO PRACOVIŠTċ PRO SCREENING KARCINOMU DċLOŽNÍHO
HRDLA:

1. Informace, zda je hodnocení preparátu kvalifikovaným lékaĜem dostupné v prĤbČhu
celé pracovní doby.
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2. Vymezení území, pro které je uchazeþ o statut screeningového pracovištČ pro
screening karcinomu dČložního hrdla schopen zajistit poskytování screeningu
karcinomu dČložního hrdla.
3. Údaje o poþtu vyšetĜených žen v rámci poskytovatele – uchazeþe o statut
screeningového pracovištČ pro screening karcinomu dČložního hrdla v intervalu od
1. 1. do 31. 12. roku 2019 nebo 2020 nebo 2021.
4. Výþet zdravotních pojišĢoven, s nimiž má laboratoĜ smlouvu o výkonech odb. 817 resp.
823, týkajících se cytologické diagnostiky, v souladu s vyhl. Ministerstva zdravotnictví
þ. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy.
5. Kopie statistického výkazu uchazeþe o statut screeningového pracovištČ za 3 pĜedešlé
kalendáĜní roky pro ÚZIS, bez zĜetele k pĜípadným zmČnám osoby vedoucího
pracovníka, názvu nebo sídla ZZ.
6. Poþet žen, identifikovaných rodným þíslem, jimž pracovištČ provedla cytologické
vyšetĜení cervikovaginální oblasti v intervalu od 1. 1. do 31. 12. pĜedešlého
kalendáĜního roku.
7. Poþet žen, identifikovaných rodným þíslem, jimž uchazeþ o statut screeningového
pracovištČ provedl ve stejném období vyšetĜení cervikovaginální oblasti opakovanČ,
bez zĜetele k pracovišti, kde byl proveden odbČr materiálu.
8. Popis možnosti vyhledání pĜedchozích vyšetĜení téže osoby a dohledání jejího
substrátu (skla). ZpĤsob expedice nálezĤ z uchazeþe o statut screeningového
pracovištČ a obvyklý interval od pĜijetí preparátu k odeslání výsledku.
9. Poþet nálezĤ, kde cytologický nález byl formulován jako ASCUS, resp. ASC-US
v období od 1. 1. do 1. 12. pĜedešlého roku.
10. Kopie výroþní zprávy laboratoĜe pro gynekology, kteĜí jí zasílají materiály
cervikovaginální cytologie s prĤvodními komentáĜi za období od 1. 1. do 31. 12. roku
pĜedešlého podání žádosti.
11. Výþet správních celkĤ (dĜívČjších okresĤ), do nichž služby uchazeþe o statut
screeningového pracovištČ zasahují.

ýl. 5
Indikátory kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti pracovištČ
Uchazeþ musí být v daném období držitelem OsvČdþení o akreditaci dle ISO ýSN 15189 nebo
OsvČdþení o splnČní podmínek auditu II NASKL.
Poskytovatel zdravotních služeb, který získá statut screeningového pracovištČ pro screening
karcinomu dČložního hrdla pravidelnČ sleduje k 31. 12. daného roku níže uvedené indikátory
kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti pracovištČ. Sledované indikátory na vyžádání
pĜedloží Ministerstvu zdravotnictví.
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Screeningová pracovištČ, která provádí screeningové cytologické gynekologické vyšetĜení,
vede samostatnČ evidenci screeningových vyšetĜení, která obsahuje minimálnČ:
Ɣ Celkový poþet jednotlivých cervikovaginálních cytologických vyšetĜení za období 1 roku.
Ɣ Jméno a identifikaþní þíslo pacientky, þíslo zdravotní pojišĢovny pacientky, poĜadové þíslo
prĤvodky, jméno odesílajícího gynekologa a cytologickou diagnózu.
Screeningové pracovištČ poskytuje odborným ambulancím výroþní zprávu zahrnující
procentuální zastoupení pozitivních nálezĤ.
Screeningové pracovištČ vede zdravotnickou dokumentaci v souladu s vyhláškou
o zdravotnické dokumentaci a je schopna poskytnout anonymizované údaje.
Kontrola plnČní kritérií je provádČna v souladu s platnými právními pĜedpisy orgány k tomu
urþenými.

ýl. 6
Sledování a vyhodnocování þinnosti screeningového programu (datový audit)
Koordinací datového auditu screeningového programu je povČĜen Ústav zdravotnických
informací a statistiky ýR (dále jen „ÚZIS ýR“), který spravuje Národní zdravotnický informaþní
systém urþený mimo jiné k hodnocení programĤ prevence vážných onemocnČní.
Centrální sbČr dat ze screeningových pracovišĢ dále provádí Institut biostatistiky a analýz
LékaĜské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 126/3, 625 00 Brno (dále jen „IBA LF MU“),
kterému screeningová pracovištČ pĜedávají data na základČ písemné smlouvy.
ÚZIS ýR v souþinnosti s IBA LF MU a MZ ýR zveĜejĖuje Metodiku pro provádČní datového
auditu (dále jen „Metodika“), specifikující proces sbČru dat a výpoþet ukazatelĤ kvality
a výkonnosti.
Screeningové pracovištČ prĤbČžnČ zaznamenává údaje o screeningovém procesu v rozsahu
definovaném Metodikou a provádí pro úþely sledování kvality vlastní hodnocení. Screeningové
pracovištČ je povinno doložit výsledky datového auditu screeningu karcinomu dČložního hrdla
a hodnoty indikátorĤ kvality a výkonnosti v období jeho þinnosti v programu screeningu
karcinomu dČložního hrdla.
Screeningová pracovištČ dále pĜedávají pravidelnČ údaje k centrálnímu zpracování formou
datových vČt v souladu s Metodikou.
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PĜíloha þ. 1

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ýR
KOMISE PRO SCREENING KARCINOMU DċLOŽNÍHO HRDLA
Žádost o udČlení statutu screeningového pracovištČ pro
screening karcinomu dČložního hrdla
Poskytovatel zdravotních služeb
………………………………………………………………………………………………...
PracovištČ
…………………………………………………………………………………………………
Úplná adresa
…………………………………………………………………………………………………
IýZ
……………………..

Iý
…………………………

Statutární orgán
………………………………………………. …. …………………………………………..
Žádám o udČlení statutu screeningového pracovištČ pro screening karcinomu dČložního
hrdla.
Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že:
1. všechny údaje uvedené v žádosti a na akreditaþních formuláĜích jsou pravdivé
2. dodržím všechny podmínky a kritéria, každou zmČnu oznámím Ministerstvu zdravotnictví
nebo jinému zĜizovateli a zdravotním pojišĢovnám a umožním kontrolu jejich plnČní
Dále se zavazuji, že
x zajistím sbČr a pĜedávání údajĤ o screeningovém procesu pro centrální zpracování
v souladu s metodikou vydanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ýR,
x souhlasím s tím, aby Ústav zdravotnických informací a statistiky ýR poskytl údaje,
které vede v Národním zdravotnickém informaþním systému o poskytovateli
zdravotních služeb, jehož jsem statutárním orgánem, MZ ýR za úþelem hodnocení této
žádosti, þi kontrolu plnČní podmínek dle Výzvy v budoucnu,
x souhlasím s tím, aby Institut biostatistiky a analýz LékaĜské fakulty Masarykovy
univerzity poskytl souhrnné statistické informace o þinnosti poskytovatele zdravotních
služeb, jehož jsem statutárním orgánem, MZ ýR za úþelem hodnocení této žádosti, þi
kontrolu plnČní podmínek dle Výzvy v budoucnu.

Podpis statutárního orgánu a razítko PZS
V………………………………..dne …………….

………………………………………………

VyplnČnou a podepsanou žádost zašlete na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ýR, odbor zdravotní péþe, Komise pro screening
karcinomu dČložního hrdla, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.
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SCREENINGOVÉ PRACOVIŠTċ V MAMÁRNÍM SCREENINGOVÉM PROGRAMU

Výzva k podání žádosti o udČlení statutu screeningového pracovištČ
v mamárním screeningovém programu podle § 113d zákona þ. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znČní úþinném od
1. 1. 2022

ýÁST I
Kontext
Screeningem karcinomu prsu (dále jen screening) se rozumí organizované, kontinuální
a vyhodnocované úsilí o þasný záchyt zhoubných nádorĤ prsu provádČním screeningového
mamografického vyšetĜení a doplĖujících diagnostických metod u populace žen, které
nepociĢují žádné pĜímé známky pĜítomnosti karcinomu prsu.
ZámČrem screeningového programu je zaruþit ženám v ýeské republice kvalifikovaná
screeningová vyšetĜení prsu na pracovištích splĖujících kritéria moderní, specializované,
efektivní a komplexní mamární diagnostiky.
Cílem screeningu je zvýšení þasnosti záchytu zhoubných nádorĤ prsu a pĜednádorových stavĤ
a tím zvýšení podílu þasných stádií na úkor stádií pokroþilých, což povede k poklesu úmrtnosti
na toto onemocnČní.
Dalšími cíli jsou redukce ablaþních operací, dosažení vysokého podílu operací
zachovávajících prs, širší uplatnČní cílených operací na lymfatických uzlinách umožĖujících
lymfatickou drenáž horní konþetiny a redukce aplikací a intenzity cytotoxické chemoterapie.
Diagnostickým vyšetĜením prsu se rozumí vyšetĜování žen s pĜíznaky, které by mohly být
s vyšší pravdČpodobností projevem zhoubného onemocnČní prsu.
Cílem diagnostického vyšetĜení prsu je zjistit podstatu pĜíznakĤ a vylouþit þi potvrdit malignitu.

ýÁST II
Postup a lhĤty pĜi pĜedkládání žádostí o udČlení statutu
ýl. 1
Ministerstvo zdravotnictví tímto uveĜejĖuje výzvu k podání žádosti o udČlení statutu
screeningového pracovištČ v mamárním screeningovém programu (dále také jen „mamární
screening“) podle § 113d zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znČní úþinném od 1. 1. 2022.
Požadavky na technické a vČcné vybavení pracovištČ, požadavky na personální zabezpeþení
a další požadavky nezbytné pro udČlení statutu musí být splnČny ke dni podání žádosti
o udČlení statutu.

ČÁSTKA 14/2021



189

VĚSTNÍK MZ ČR

Územím, kde má být mamární screening provádČn, je ýeská republika.
Statut screeningového pracovištČ bude udČlen na dobu do 31. 12. 2026.
Žádost se stanovenými doklady se pĜedkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péþe, Palackého námČstí 4, 128 01 Praha 2, a to
ve lhĤtČ do 30 kalendáĜních dnĤ od zveĜejnČní této výzvy. LhĤta pro podání žádosti
je zachována, je-li posledním dnem lhĤty žádost podána k poštovní pĜepravČ. Bude-li žádost
podána prostĜednictvím datové schránky, považuje se žádost za vþasnČ
podanou, je- li nejpozdČji poslední den lhĤty dodána do datové schránky Ministerstva
zdravotnictví.
Pro tento úþel se doporuþuje použít formuláĜ žádosti o udČlení statutu screeningového
pracovištČ v mamárním screeningovém programu uvedený v pĜíloze výzvy.


ýl. 2
Organizace a Ĝízení screeningového programu
1. Screeningový program centrálnČ Ĝídí na celostátní úrovni Ministerstvo zdravotnictví (dále
ministerstvo nebo MZ). Screeningový program je urþen k podpoĜe þasného záchytu nádorĤ
prsu, k zabezpeþení správného provádČní screeningu a optimalizace sítČ screeningových
pracovišĢ a zajištČní interdisciplinární spolupráce odborníkĤ, zabývajících se problematikou
diagnostiky nádorĤ prsu.
2. Ministerstvo zejména posuzuje splnČní podmínek provádČní screeningu a udČluje þi odnímá
statut screeningového pracovištČ v mamárním screeningovém programu, vyhodnocuje
výsledky auditu programu, provádí úpravu screeningového programu a legislativní zmČny
týkající se screeningu a mamární diagnostiky.
3. Ministerstvo pĜi Ĝešení odborných záležitostí úzce spolupracuje s odborníky, organizacemi
a sdruženími, zejména s Komisí odborníkĤ pro mamární diagnostiku Radiologické spoleþnosti
ýLS JEP, Asociací mamodiagnostikĤ ýR, Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy
University v BrnČ (dále jen „IBA“), Ústavem zdravotnických informací a statistiky ýR (dále jen
„ÚZIS“), s výbory odborných spoleþností zabývajícími se problematikou diagnostiky a léþení
chorob prsu, pacientskými organizacemi, zdravotními pojišĢovnami a dalšími.

4. Ministerstvo pravidelnČ hodnotí provádČní screeningového programu na jednotlivých
pracovištích, v regionech i celé ýR s cílem dodržení vysoké kvality a odstraĖování pĜípadných
nedostatkĤ. PĜi systematickém neplnČní podmínek provádČní screeningu na screeningovém
pracovišti, MZ upozorní poskytovatele s výzvou k nápravČ. PĜi trvajícím nesouladu
s podmínkami MZ mĤže statut screeningového pracovištČ odejmout.
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ýl. 3
Základní podmínky pro udČlení statutu screeningového pracovištČ v mamárním
screeningovém programu
1. Integrace a komplexnost diagnostického procesu
Poskytovatel zdravotních služeb ucházející se o statut screeningového pracovištČ (dále jen
uchazeþ) provádí minimálnČ tyto metody a úkony: mamografii (screeningovou i diagnostickou,
základní i doplĖující projekce), duktografii, ultrasonografii prsĤ, ultrasonograficky navigované
intervenþní výkony (tenkojehlovou aspiraci, core-cut biopsii), cílené klinické vyšetĜení (palpaci,
aspekci).
Povinnou souþástí screeningového programu je i získávání anamnestických a klinických údajĤ
(napĜíklad formou dotazníku) potĜebných pro správné zhodnocení snímkĤ, k urþení diagnózy
þi k selekci vysoce rizikových žen vhodných k dispenzarizaci.
Pokud uchazeþ sám neprovádí stereotaktickou lokalizaci a punkci, vyšetĜení prsĤ magnetickou
rezonancí þi vakuovou biopsii, uvede v žádosti, na jaké pracovištČ pacientky indikované
k tČmto doplĖujícím výkonĤm posílá.
2. Trvání screeningu a následného diagnostického procesu, objednací doby
Nález u negativního výsledku je vyhotoven nejpozdČji do 3 pracovních dnĤ. I pĜi
nejednoznaþných, podezĜelých þi pozitivních nálezech vyžadujících další vyšetĜení musí být
zaruþen co nejrychlejší postup, jehož výsledkem je oznámení alespoĖ pĜedbČžného výsledku
nejpozdČji do 15 dní. Pokud je tĜeba ve výjimeþných pĜípadech provést zvlášĢ specializované
zdravotní výkony mimo dané zdravotnické zaĜízení, odpovídá þas k získání definitivního
výsledku možnostem provedení tČchto výkonĤ jiným poskytovatelem zdravotních služeb.
Objednací doby na screeningovou mamografii by nemČly dlouhodobČ pĜekraþovat 6 týdnĤ
(optimálnČ 4 týdny). Údaje o objednací dobČ musí být prĤbČžnČ zveĜejĖovány a mČsíþnČ
aktualizovány tak, aby byly veĜejnČ dostupné (napĜíklad na portálu www.mamo.cz nebo na
webových stránkách screeningového pracovištČ (poskytovatele).
3. Kvalifikace pracovníkĤ
K zajištČní prvního a druhého hodnocení (þtení) screeningové mamografie a zabezpeþení
provedení dalších následných diagnostických metod jsou ve screeningovém pracovišti
požadováni minimálnČ 2 lékaĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie
a zobrazovací metody (dále jen „radiolog“). AlespoĖ jeden lékaĜ musí být v pracovnČ právním
vztahu pro screening (odb. 806) a diagnostiku onemocnČní prsu (odb. 809) v celkovém úvazku
minimálnČ 0,6.
Dále je nezbytné doložení nejménČ 2 radiologických asistentĤ v pracovnČ právním vztahu na
pracovišti pro screening (odb. 806).
PĜi radiologických þinnostech musí být k dispozici (napĜíklad na základČ pracovnČ právního
vztahu, smlouvy apod.) radiologický fyzik s pĜíslušnou specializovanou zpĤsobilostí v oblasti
radiodiagnostiky, který v pĜípadČ potĜeby poskytuje konzultace o optimalizaci, vþetnČ
dozimetrie pacientky, zabezpeþování jakosti, vþetnČ operativního Ĝízení jakosti, a který
v pĜípadČ nutnosti poskytuje poradenství v záležitostech týkajících se radiaþní ochrany pĜi
lékaĜském ozáĜení.
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4. Poþty provedených vyšetĜení
Uchazeþ o statut screeningového pracovištČ splní v tomto bodČ vstupní kritéria k provádČní
screeningu, pokud se mamografickou diagnostikou zabývá alespoĖ 3 roky a v uplynulých tĜech
letech alespoĖ jednou mamograficky vyšetĜil 5000 žen/1 rok.
5. SíĢ screeningových pracovišĢ
Mamární screening je možné provádČt jen na adrese uvedené v žádosti. PĜi zmČnČ místa
poskytování je tĜeba neprodlenČ novou adresu nahlásit na MZ.
K udržení þi zvýšení úþasti ve screeningu ve špatnČ dostupných oblastech mĤže uchazeþ
o statut screeningového pracovištČ v rámci jedné žádosti požádat o možnost provádČní
screeningu na další adrese.
6. Požadavky na technické vybavení, vyšetĜovací postupy a indikaþní kritéria
Indikaþní kritéria a podrobnČjší požadavky na pĜístrojové vybavení, techniku, vyšetĜovací
postupy pro provádČní mamografie a dalších metod, na indikace dalších doplĖujících vyšetĜení
a hodnocení kvality pĜi lékaĜském ozáĜení screeningovém a diagnostickém jsou uvedeny
v Národním radiologickém standardu a Indikaþních kritériích – mamografie (VČstník MZ ýR
þ. 3/2021).
7. Požadavky na zabezpeþení radiaþní ochrany
Poskytovatel zdravotních služeb provádČjící mamární screening musí mít platné povolení
Státního úĜadu pro jadernou bezpeþnost ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7 zákona
þ. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Poskytovatel zdravotních služeb zabezpeþuje a dodržuje ustanovení týkající se lékaĜského
ozáĜení a klinických auditĤ podle zákona þ. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
v platném znČní.
Screeningové pracovištČ je povinno pĜi zkouškách provozní stálosti postupovat podle platné
metodiky SÚJB.
8. Interdisciplinární spolupráce a návaznost péþe pĜi zjištČní nádoru prsu
Souþástí podmínek pro provádČní mamografického screeningu je jasnČ definovaná návaznost
screeningového pracovištČ na tzv. komplexní onkologická centra þi skupiny, chirurgické,
gynekologické a onkologické ambulance a mamární komise, aby zjištČný þi podezĜelý zhoubný
nádor byl bez zbyteþného prodlení ovČĜen a terapeuticky Ĝešen v rámci nezbytné
interdisciplinární spolupráce. Je zajištČna také zpČtná informaþní vazba mezi lékaĜi
provádČjícími chirurgickou léþbu, onkology a screeningovým pracovištČm, které prĤbČžnČ
vyhodnocuje validitu a efektivitu screeningových vyšetĜení, která provádí.
9. Kontinuita screeningu nádorĤ prsu
Poskytovatel zdravotních služeb provádČjící screening vede záznam každé klientky
o provedeném preventivním vyšetĜení a jeho výsledku v písemné, obrazové, pĜípadnČ
elektronické podobČ, pĜiþemž doba archivace se Ĝídí platnými pĜedpisy. Mamogramy
z pĜedchozích screeningových vyšetĜení jsou k dispozici na jednom pracovišti, vzhledem
k tomu, že o záchytu nádoru prsu mĤže rozhodnout dynamika zmČn v þase. Poskytovatel
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zdravotních služeb zajišĢuje na vyžádání se souhlasem klientky pĜedání celé dokumentace
o dosavadním screeningovém vyšetĜení novému screeningovému pracovišti, které péþi o ženu
pĜebírá (napĜíklad z dĤvodu zmČny bydlištČ nebo na pĜání klientky).
10. Sledování a vyhodnocování þinnosti screeningového programu (datový audit)
Koordinací datového auditu screeningového programu je povČĜen Ústav zdravotnických
informací a statistiky ýR (ÚZIS ýR), který spravuje Národní zdravotnický informaþní systém
urþený mimo jiné k hodnocení programĤ prevence vážných onemocnČní.
Centrálním sbČrem dat ze screeningových pracovišĢ je dále povČĜen Institut biostatistiky
a analýz LékaĜské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 126/3, 625 00 Brno (IBA LF MU),
kterému screeningová pracovištČ pĜedávají data na základČ písemné smlouvy.
ÚZIS ýR v souþinnosti s IBA LF MU a MZ zveĜejĖuje Metodiku pro provádČní datového auditu
(dále jen Metodika), specifikující proces sbČru dat a výpoþet ukazatelĤ kvality a výkonnosti.
Screeningové pracovištČ prĤbČžnČ zaznamenává údaje o screeningovém procesu, eviduje
a provádí pro úþely sledování kvality vlastní hodnocení. Screeningové pracovištČ je povinno
doložit výsledky datového auditu mamografického screeningu a hodnoty indikátorĤ kvality
a výkonnosti v období jeho þinnosti v programu screeningu nádorĤ prsu.
Screeningové pracovištČ dále pĜedává pravidelnČ údaje k centrálnímu zpracování formou
datových vČt v souladu s platnou metodikou ÚZIS ýR.
11. OvČĜení plnČní podmínek screeningového programu
Poskytovatel zdravotních služeb umožní na svém screeningovém pracovišti provedení
místního šetĜení MZ. PĜedmČtem místního šetĜení je ovČĜení naplnČní a dodržování podmínek
provádČní screeningu po dobu platnosti statutu.
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PĜíloha þ. 1

Žádost poskytovatele zdravotních služeb o udČlení statutu screeningového
pracovištČ v mamárním screeningovém programu

Ministerstvo zdravotnictví ýR – Odbor zdravotní péþe

Žádost o udČlení statutu screeningového pracovištČ v mamárním
screeningovém programu
Poskytovatel zdravotních služeb

Sídlo
Iý
IýZ
……………………………………………………………………………………………...
PracovištČ, pro které udČlení statutu žádá
Název (IýP)……………………………………………………………………………………
Úplná adresa místa provozování screeningového pracovištČ
…………………………………………………………………………………………………

Orgán poskytovatele
………………………………………………. …. …………………………………………..
Žádám o udČlení statutu screeningového pracovištČ v mamárním screeningovém programu
v ýR.
Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé
a pracovištČ splĖuje všechny podmínky uvedené ve výzvČ.
Beru na vČdomí, že jsem povinen strpČt kontrolu plnČní podmínek k provádČní screeningu.
Dále se zavazuji, že
x zajistím dodržování všech podmínek a kritérií uvedených ve výzvČ a v doporuþeném
standardu po celou dobu udČlení statutu,
x oznámím neprodlenČ MZ každou zmČnu údajĤ uvedených v žádosti (zmČna
poskytovatele, sídla, místa provozování aj.),
x v pĜípadČ zaĜazení do programu umožním zpĜístupnČní výsledkĤ datového auditu
a klinických auditĤ pro vyhotovení souhrnného roþního datového auditu všech
screeningových pracovišĢ v ýeské republice,
x souhlasím s tím, aby údaje zjištČné pĜi kontrole Státním úĜadem pro jadernou bezpeþnost
byly poskytnuty ministerstvu pro potĜeby kontroly þinnosti pracovištČ,
x souhlasím s využitím údajĤ zdravotních pojišĢoven o poþtech provádČných vyšetĜení pro
potĜeby kontroly þinnosti pracovištČ,
x zajistím sbČr a pĜedávání údajĤ o screeningovém procesu pro centrální zpracování
v souladu s metodikou vydanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ýR,
x souhlasím s tím a žádám, aby Ústav zdravotnických informací a statistiky ýR poskytl údaje,
které vede v Národním zdravotnickém informaþním systému o poskytovateli zdravotních
služeb, jehož jsem statutárním zástupcem, ministerstvu za úþelem kontroly plnČní
podmínek dle Výzvy v budoucnu,
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souhlasím s tím a žádám, aby Institut biostatistiky a analýz LékaĜské fakulty Masarykovy
univerzity poskytl souhrnné statistické informace o þinnosti poskytovatele zdravotních
služeb, jehož jsem statutárním zástupcem, ministerstvu za úþelem hodnocení této žádosti,
þi kontrolu plnČní podmínek dle Výzvy v budoucnu.
Podpis statutárního zástupce a razítko
poskytovatele

V………………………………..dne …………….

………………………………………………

VyplnČnou a podepsanou žádost vþetnČ pĜíloh zašlete na adresu Ministerstvo zdravotnictví ýR, OZP, Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou MZ ýR
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K žádosti poskytovatele zdravotních služeb o udČlení statutu screeningového
pracovištČ v mamárním screeningovém programu pĜiložte:

1. Údaje o technickém a vČcném vybavení zdravotnického zaĜízení poskytovatele –
uchazeþe o statut screeningového pracovištČ v mamárním screeningovém
programu, v nČmž má být zdravotní péþe poskytována (Mamografický pĜístroj,
Ultrazvukový pĜístroj, stáĜí).
2. Údaje o personálním zabezpeþení pro screening a diagnostiku onemocnČní prsu
vþetnČ kapacity (úvazku) pro screening a diagnostiku onemocnČní prsu – doložit
napĜíklad kopií platných pĜíloh þ. 2 u nejvČtší zdravotní pojišĢovny v regionu pro
odbornost 806 a 809 (v diagnostice onemocnČní prsu).
3. Vymezení území, pro které je uchazeþ o statut screeningového pracovištČ
v mamárním screeningovém programu schopen zajistit poskytování mamárního
screeningu.
4. Údaje o poþtu vyšetĜených pacientĤ ve struktuĜe: diagnostická a screeningová
mamografie zvlášĢ, ultrazvukové vyšetĜení prsu, biopsie) u poskytovatele – uchazeþe
o statut screeningového pracovištČ v mamárním screeningovém programu v roce
2019 nebo 2020 nebo 2021.
5. Údaje o vedoucím lékaĜi screeningového pracovištČ – jméno a pĜíjmení, email,

telefon.
6. Kopie závČreþné zprávy o výsledku posledního Externího klinického auditu (podle

zák. þ. 373/2011).
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PRACOVIŠTċ PRO SCREENINGOVOU KOLONOSKOPII
V PROGRAMU SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Výzva k podání žádosti o udČlení statutu pracovištČ pro screeningovou
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu podle § 113d
zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znČní úþinném od 1. 1. 2022

ýÁST 1
Kontext
Rakovina tlustého stĜeva a koneþníku je jednou z nejþastČjších onkologických diagnóz ve
všech vyspČlých státech. V mezinárodním srovnání ýeská republika obsazuje místa
porovnatelná s evropským prĤmČrem. Podle nejnovČjších dat stojí þeská populace mužĤ
v evropském pĜehledu na 12. místČ, u žen potom obsazujeme 14.-16. nejvyšší pozici v EvropČ.
Každý rok je v ýeské republice zhoubný nádor tlustého stĜeva þi koneþníku zjištČn asi u 7700
osob a témČĜ 3400 pacientĤ na toto onemocnČní v naší zemi umírá.
Screeningem kolorektálního karcinomu (KRK) rozumíme organizované, kontinuální
a vyhodnocované úsilí o þasný záchyt prekurzorových lézí a zhoubných nádorĤ kolorekta
pomocí preventivních vyšetĜení u asymptomatických (bezpĜíznakových) jedincĤ nad 50 let
vČku. VyšetĜeními jsou testy na okultní krvácení ve stolici (TOKS), provádČné ve vČku od 50
do 54 let vČku v jednoroþním intervalu a od 55 let vČku ve dvouletém intervalu. V pĜípadČ
pozitivity testu následuje TOKS-pozitivní kolonoskopie. Dalším vyšetĜením je screeningová
kolonoskopie, která je provádČná od vČku 50 let a mĤže být v intervalu 10 let zopakována.
TOKS-pozitivní kolonoskopie a screeningová kolonoskopie jsou souhrnnČ oznaþovány jako
preventivní kolonoskopie.
Cílem screeningu je zvýšení þasnosti záchytu prekurzorových lézí (pokroþilých adenomĤ)
a zhoubných nádorĤ kolorekta a zvýšení podílu þasných stádií kolorektálního karcinomu na
úkor stádí pokroþilých, což vede ke snížení incidence a mortality na toto onemocnČní. Dalšími
cíli jsou redukce paliativních, nekurativních operací u pokroþilých stádií onemocnČní a dalších
chirurgických þi endoskopických paliativních výkonĤ u neresekabilních nádorĤ.

ýÁST 2
Výzva k podání žádosti o udČlení statutu pracovištČ pro screeningovou
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu
ýl. 1
Základní podmínky pro udČlení statutu pracovištČ pro screeningovou kolonoskopii
v programu screeningu kolorektálního karcinomu
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MZ ýR tímto uveĜejĖuje výzvu k podání žádosti o udČlení statutu pracovištČ pro screeningovou
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu (dále také jen „screeningové
pracovištČ“) podle §113d zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách).
Požadavky na technické a vČcné vybavení zdravotnického zaĜízení, požadavky na personální
zabezpeþení a další požadavky nezbytné pro udČlení statutu screeningového pracovištČ musí
být splnČny ke dni podání žádosti o udČlení statutu.
Územím, pro které má být zdravotní péþe ve screeningu kolorektálního karcinomu
poskytována, je ýeská republika.
Statut screeningového pracovištČ bude udČlen na dobu do 31. 12. 2026.
Žádost se stanovenými doklady se pĜedkládá MZ ýR na adresu: Ministerstvo zdravotnictví,
Odbor zdravotní péþe, Palackého námČstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhĤtČ do 30 kalendáĜních
dnĤ od zveĜejnČní této výzvy. LhĤta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem
lhĤty žádost podána k poštovní pĜepravČ. Bude-li žádost podána prostĜednictvím datové
schránky, považuje se žádost za vþasnČ podanou, je-li nejpozdČji poslední den lhĤty dodána
do datové schránky MZ ýR.
Pro tento úþel se doporuþuje použít formuláĜ žádosti o udČlení statutu screeningového
pracovištČ uvedený v pĜíloze výzvy.

ýl. 2
Organizace a Ĝízení screeningového programu
Screeningový program centrálnČ Ĝídí na celostátní úrovni Ministerstvo zdravotnictví ýR.
Podporuje þasný záchyt kolorektálních nádorĤ, zabezpeþuje správné provádČní screeningu
a optimalizaci sítČ screeningových pracovišĢ a zajišĢuje interdisciplinární spolupráci odborníkĤ,
zabývajících se problematikou diagnostiky kolorektálních nádorĤ.

ýÁST 3
Podmínky pro udČlení statutu screeningového pracovištČ
1. Požadavky na minimální technické a pĜístrojové vybavení screeningového
(endoskopického) pracovištČ na jednu vyšetĜovnu
Screeningové pracovištČ zabezpeþí, aby používané zdravotnické prostĜedky odpovídaly
ustanovením zákona þ. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostĜedcích.
a) Kolonoskop
b) Procesor a zdroj svČtla
c) Odsávací zaĜízení
d) Elektrochirurgická jednotka
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e) Akcesoria umožĖující provádČní odbČru biopsií a odstranČní polypĤ
f)

Ruþní nebo automatický dezinfektor

2. Požadavky na personální zabezpeþení
a) lékaĜ se specializací v oboru gastroenterologie, chirurgie nebo vnitĜního lékaĜství
x

1,0 úvazek lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí v oboru a s licencí F 002 pro
provádČní kolonoskopie a metody endoskopické polypektomie

b) všeobecná sestra
x

1,0 úvazek všeobecné sestry s odbornou zpĤsobilostí v oboru

3. Požadavky na poþty provedených vyšetĜení
PracovištČ musí prokázat provedení nejménČ 1000 kolonoskopií (zdravotní výkony 15101,
15103, 15105, 15107, 15404, 15403) a 250 terapeutických výkonĤ pĜi kolonoskopii, tzn.
endoskopických polypektomií (EPE, 15950) a/nebo endoskopických mukozních resekcí (EMR,
15475) za rok.
V pĜípadČ pracovišĢ s menším poþtem endoskopistĤ se vychází z poþtu kolonoskopií
a endoskopických polypektomií na jednoho endoskopistu. Minimálním poþtem je provedení
200 kolonoskopií a 50 terapeutických výkonĤ pĜi kolonoskopii, tzn. endoskopických
polypektomií (EPE, zdravotní výkon 15950) a/nebo endoskopických mukozních resekcí (EMR,
zdravotní výkon 15475) za rok na jednoho endoskopistu.
Každé screeningové pracovištČ provede a vykáže roþnČ nejménČ
kolonoskopií.

100 preventivních

4. ZajištČní komplementu a související péþe
Screeningové pracovištČ má smluvnČ zajištČnou:
a) 24hodinovou endoskopickou službu/pĜíslužbu (pĜedevším k endoskopickému Ĝešení
pĜípadné komplikace pĜedchozí kolonoskopie, zejména pozdního krvácení po endoskopické
terapii),
b) možnost pĜijmout pacienta s endoskopickou komplikací na lĤžkové oddČlení,
c) bezprostĜední návaznost na chirurgické pracovištČ (k chirurgickému Ĝešení pĜípadné
komplikace pĜedchozí kolonoskopie).
5. Sledování a vyhodnocování þinnosti screeningového programu (datový audit)
Koordinací datového auditu screeningového programu je povČĜen ÚZIS ýR, který spravuje
Národní zdravotnický informaþní systém urþený mimo jiné k hodnocení programĤ prevence
vážných onemocnČní.
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Centrální sbČr dat ze screeningových pracovišĢ dále provádí Institut biostatistiky a analýz
LékaĜské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 126/3, 625 00 Brno (dále jen „IBA LF MU“),
kterému screeningová pracovištČ pĜedávají data na základČ písemné smlouvy.
ÚZIS ýR v souþinnosti s IBA LF MU a MZ zveĜejĖuje Metodiku pro provádČní datového auditu
(dále jen „Metodika“), specifikující proces sbČru dat a výpoþet ukazatelĤ kvality a výkonnosti.
Screeningová pracovištČ pĜedávají pravidelnČ údaje k centrálnímu zpracování náležitou
formou v souladu s Metodikou. Screeningová pracovištČ jsou povinny doložit výsledky
datového auditu screeningu kolorektálního karcinomu a hodnoty indikátorĤ kvality a výkonnosti
v období jeho þinnosti v programu screeningu kolorektálního karcinomu.

6. Kontrola kvality poskytované zdravotní péþe a výkonnosti pracovištČ
Screeningové pracovištČ sleduje, zaznamenává a elektronickou cestou (formou
pĜeddefinovaných formuláĜĤ na internetové adrese http://crca.registry.cz) odesílá požadované
údaje k centrálnímu zpracování, mezi které patĜí zejména:

FormuláĜ Osobní údaje subjektu:
a)
b)
c)
d)

datum narození,
pohlaví,
adresa trvalého bydlištČ (okres, obec, PSý),
zdravotní pojišĢovna.

FormuláĜ VyšetĜení subjektu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

test na okultní krvácení: datum (mČsíc, rok), IýZ ordinace, jméno lékaĜe,
kolonoskopie: datum, jméno lékaĜe, údaj o totální kolonoskopii,
stupeĖ stĜevní oþisty dle Bostonské škály (BBPS – Boston Bowel Preparation Scale),
poþty nalezených a odstranČných polypĤ,
komplikace kolonoskopie: perforace,
komplikace terapeutického výkonu: perforace, krvácení,
výsledek vyšetĜení,
podrobný popis nalezených adenomĤ,
podrobný popis nalezených karcinomĤ.

Každé screeningové pracovištČ musí splĖovat následující indikátory kvality, které budou
v pravidelných intervalech hodnoceny MZ ýR na základČ dat z Registru preventivních kolonoskopií:
a) provedení a zadání minimálnČ 100 preventivních kolonoskopií (TOKS-pozitivní nebo
screeningové kolonoskopie) za jeden kalendáĜní rok,
b) adekvátní stĜevní oþista dle BBPS u  90 % preventivních kolonoskopií,
c) podíl totálních kolonoskopií (dosažení céka potvrzené foto/videodokumentací) u  95 %
preventivních kolonoskopií,
d) záchyt adenomových polypĤ (adenoma detection rate, ADR) celkem  25 %,
e) záchyt adenomových polypĤ (adenoma detection rate, ADR) u mužĤ  30 %,
f) záchyt adenomových polypĤ (adenoma detection rate, ADR) u žen  20 %,
g) sledování a vykazování komplikací (krvácení, perforace) do Registru.
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Za zásadní kritéria pro udČlení statutu MZ ýR považuje:
a) personální zabezpeþení screeningového pracovištČ,
b) poþet preventivních kolonoskopií za rok 2019 nebo 2020 nebo 2021 zadaných do Registru,
c) pĜístrojové vybavení.

PĜíloha þ. 1

Ministerstvo zdravotnictví ýR – Komise pro screening kolorektálního
karcinomu

Žádost o udČlení statutu pracovištČ pro screeningovou
kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu
Poskytovatel zdravotních služeb
………………………………………………………………………………………………...
PracovištČ
…………………………………………………………………………………………………
Úplná adresa
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
IýZ
……………………..

Iý
…………………………

Statutární orgán
……………………………………………….….……………………………………………..
Žádám o udČlení statutu pracovištČ pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu
kolorektálního karcinomu. Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že všechny údaje uvedené
v žádosti jsou pravdivé. Dále se zavazuji, že:
x
x

umožním na vyžádání zástupcĤm Ministerstva zdravotnictví ýeské republiky (dále jen „MZ
ýR“) uvedené údaje zkontrolovat,
zajistím dodržování všech podmínek a kritérií programu podle VČstníku 1/2009 a jeho
úpravy ve VČstníku 9/2020.
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Dále se zavazuji, že:
x
x

x

zajistím sbČr a pĜedávání údajĤ o screeningovém procesu pro centrální zpracování
v souladu s metodikou vydanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ýR,
souhlasím s tím a žádám, aby Ústav zdravotnických informací a statistiky ýR poskytl
údaje, které vede v Národním zdravotnickém informaþním systému o poskytovateli
zdravotních služeb, jehož jsem statutárním zástupcem MZ ýR za úþelem hodnocení
této žádosti, þi kontrolu plnČní podmínek dle Výzvy v budoucnu,
souhlasím s tím a žádám, aby Institut biostatistiky a analýz LékaĜské fakulty
Masarykovy univerzity poskytl souhrnné statistické informace o þinnosti poskytovatele
zdravotních služeb, jehož jsem statutárním zástupcem, MZ ýR za úþelem hodnocení
této žádosti, þi kontrolu plnČní podmínek dle Výzvy v budoucnu,

Podpis statutárního orgánu a razítko PZS
V………………………………..dne …………….

……………………………………………….

VyplnČnou a podepsanou žádost zašlete na adresu
Ministerstvo zdravotnictví ýR, OZP, Komise pro screening kolorektálního karcinomu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2,
MZ

PĜílohy k žádosti poskytovatele zdravotních služeb o udČlení statutu pracovištČ pro
screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu
1. Údaje o rozsahu a objemu poskytované zdravotní péþe, kterou je uchazeþ o statut
pracovištČ pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního
karcinomu (dále jen „screeningové pracovištČ“) schopen zajistit.
2. Údaje o technickém a vČcném vybavení zdravotnického zaĜízení uchazeþe o statut
screeningového pracovištČ, v nČmž má být zdravotní péþe poskytována, a o jejím
personálním zabezpeþení.
3. Prohlášení uchazeþe o statut screeningového pracovištČ, že je schopen splnit
požadavky na technické a vČcné vybavení zdravotnického zaĜízení pro poskytování
kolorektálního screeningu a požadavky na personální zabezpeþení této zdravotní
péþe v rozsahu a ve lhĤtČ uvedených ve výzvČ. Požadavky na technické a vČcné
vybavení a personální zabezpeþení je uchazeþ o statut screeningového pracovištČ
povinen plnit po celou dobu platnosti statutu.
4. Osobní údaje vedoucího pracovníka screeningového pracovištČ – jméno a pĜíjmení,

kopie dokladu o jeho nejvyšší dosažené kvalifikaci a údaje o výši jeho pracovního
úvazku.
5. Vymezení území, pro které je uchazeþ o statut screeningového pracovištČ schopen
zajistit poskytování kolorektálního screeningu.
6. Údaje o poþtu vyšetĜených pacientĤ v rámci zdravotnického zaĜízení uchazeþe o
statut screeningového pracovištČ v intervalu od 1. 1. do 31. 12. roku 2019 nebo 2020
nebo 2021.
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Statut
Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonĤ
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonĤ Ministerstva zdravotnictví (dále jen
„Pracovní skupina“) je poradním orgánem ministra zdravotnictví, zĜízeným podle § 17b
odst. 3 zákona þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ a doplnČní
nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“).
2. Pracovní skupina nemá vlastní právní subjektivitu.
3. Místem jednání Pracovní skupiny je Ministerstvo zdravotnictví.

ýlánek 2
Poslání Pracovní skupiny
1. Pracovní skupina napomáhá svou þinností objektivizaci posuzování návrhĤ na zaĜazování
výkonĤ s bodovou hodnotou a s pravidly pro jejich vykazování (dále jen „výkon“) do
seznamu zdravotních výkonĤ nebo zmČnu þi vyĜazení stávajících výkonĤ ze seznamu
zdravotních výkonĤ.

2. Návrhy jsou doruþovány odboru regulace cen a úhrad. Pracovní skupina k návrhĤm
zpracovává stanoviska.

ýlánek 3
Hodnocení návrhĤ
PĜi hodnocení návrhĤ a zpracovávání stanovisek Pracovní skupina postupuje podle þlánku 3
jednacího Ĝádu Pracovní skupiny.

ýlánek 4
Složení Pracovní skupiny
1. Pracovní skupinu tvoĜí její pĜedseda, místopĜedseda a další þlenové.
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2. PĜedsedu Pracovní skupiny, její þleny a zástupce þlenĤ jmenuje a odvolává ministr
zdravotnictví.1 Jednotlivé organizace jsou ministrem písemnČ vyzvány k navržení þlenĤ
a jejich zástupcĤ do Pracovní skupiny. Zástupci mohou v plném rozsahu práv písemnČ
zastoupit þlena, v pĜípadČ, že se nemĤže þlen zúþastnit jednání. ýlen a jeho zástupce se
mohou úþastnit jednání spoleþnČ, pokud to vyžaduje povaha jednání.
3. Organizace, které navrhují þleny a zástupce þlenĤ Pracovní skupiny, a poþet
navrhovaných þlenĤ:

NÁZEV ORGANIZACE

POýET ýLENģ

ýeská lékaĜská spoleþnost JEP

1

Ministerstvo zdravotnictví

4

Všeobecná zdravotní pojišĢovna

1

Svaz zdravotních pojišĢoven ýR

1

Sdružení ambulantních specialistĤ ýR

1

Asociace nemocnic ýR

1

Sdružení praktických lékaĜĤ ýR

1

ýeská lékaĜská komora

1

ýeská asociace sester

1

ýeská farmaceutická spoleþnost ýLS JEP

1

4. Zástupci Ministerstva zdravotnictví budou jmenováni vždy po jednom þlenu z odboru
regulace cen a úhrad, odboru zdravotní péþe, odboru ošetĜovatelství a nelékaĜských
povolání a oddČlení podpory práv pacientĤ.
5. Každý þlen má pĜi hlasování jeden hlas.
6. Jednání Pracovní skupiny je neveĜejné, pĜedseda Pracovní skupiny a každý þlen
Pracovní skupiny, popĜ. jeho zástupce, za pĜedpokladu, že na jednání Pracovní skupiny

1

Dle § 17b odst. 4 zákona
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zastupuje þlena, má právo pĜizvat na jednání nanejvýš jednoho odborného poradce2,
který nemá hlasovací právo. Více než jednoho poradce lze pĜizvat pouze po pĜedchozím
souhlasu pĜedsedy Pracovní skupiny. Navrhovatele na jednání Pracovní skupiny
zastupuje osoba urþená pĜíslušnou organizací3, která návrh podala.4
7. Jednání Pracovní skupiny se mĤže zúþastnit i zástupce pacientské organizace5, a to bez
hlasovacího práva. Tento zástupce má právo pĜizvat na jednání nanejvýš jednoho
odborného poradce, který rovnČž nemá hlasovací právo.

8. PĜedseda Pracovní skupiny, þlen Pracovní skupiny a jeho zástupce je jmenován na dobu
neurþitou. ýlenství þlena a jeho zástupce zaniká pĜijetím písemné rezignace na þlenství
ministrem zdravotnictví, odvoláním ministrem zdravotnictví, skonþením þlenství nebo
pĤsobení v organizaci, která þlena navrhla, nebo smrtí þlena þi prohlášením þlena za
mrtvého. ýlenství pĜedsedy zaniká pĜijetím písemné rezignace na þlenství pĜedsedy
ministrem zdravotnictví, odvoláním ministrem zdravotnictví, nebo smrtí pĜedsedy þi
prohlášením pĜedsedy za mrtvého. PĜedseda Pracovní skupiny, þlen Pracovní skupiny
a jeho zástupce mĤže být jmenován i opakovanČ.

9. ýlenové, jejich zástupci ani pĜedseda Pracovní skupiny nemají nárok na finanþní odmČnu
za výkon funkce.

ýlánek 5
PĜedseda Pracovní skupiny
1. Odpovídá za þinnost Pracovní skupiny.
2. Svolává jednání Pracovní skupiny, navrhuje program jednání a jednání Ĝídí.
3. Odpovídá za dodržování Statutu a Jednacího Ĝádu Pracovní skupiny.
4. Odpovídá ministrovi zdravotnictví za výstupy Pracovní skupiny.

2

Podle projednávané problematiky
Dle § 17b odst. 1 zákona
4
Dle § 17b odst. 4 zákona
5
Pacientskou organizací se pro úþely tohoto Statutu rozumí právnická osoba, která
a) je nezávislá, založená na principech demokracie a transparentnosti,
b) má nČkterou z následujících právních forem: spolek, ústav, obecnČ prospČšná spoleþnost,
c) je prokazatelnČ vedena a Ĝízena pacienty þi na jejím vedení a Ĝízení mají pacienti vČtšinový podíl,
d) vyvíjí þinnost v oblasti pomoci pacientĤm a/nebo ochrany práv a zájmĤ pacientĤ na území ýeské republiky; tato þinnost musí být hlavní
þinností právnické osoby, musí být vyjádĜena v jejím zakladatelském právním jednání a výkon þinnosti musí být zĜejmý dle výroþních zpráv
organizace, a
e) trvá ode dne vzniku alespoĖ 12 mČsícĤ a prokazatelnČ vyvíjí þinnost v oblasti pomoci pacientĤm a/nebo ochrany práv a zájmĤ pacientĤ v
období posledních 12 mČsícĤ.
3
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ýlánek 6
MístopĜedseda Pracovní skupiny
1. V dobČ nepĜítomnosti pĜedsedy Pracovní skupiny plní úlohu pĜedsedy Pracovní skupiny,
a to v plném rozsahu práv a povinností.
2. Na prvním jednání Pracovní skupiny zvolí pĜítomní þlenové, popĜ. jejich zástupci ze svého
stĜedu místopĜedsedu Pracovní skupiny.

ýlánek 7
ýlenové Pracovní skupiny a jejich zástupci
1. ýlenové Pracovní skupiny a jejich zástupci jsou povinni zúþastnit se jednání Pracovní
skupiny.
2. ýlenové Pracovní skupiny a jejich zástupci jsou povinni prezentovat závazná stanoviska
organizací, které zastupují.
3. ýlenové Pracovní skupiny a jejich zástupci jsou povinni ĜádnČ zdĤvodĖovat svá
stanoviska k jednotlivým návrhĤm projednávaným na Pracovní skupinČ.

206

VĚSTNÍK MZ ČR



ČÁSTKA 14/2021

Jednací Ĝád
Pracovní skupiny

ýlánek 1
PĜíprava jednání Pracovní skupiny
1. Pracovní skupina je poradním orgánem ministra zdravotnictví.
2. Pracovní skupina zasedá dle potĜeby, minimálnČ jedenkrát za þtvrtletí.
3. ýlenové Pracovní skupiny jsou povinni svou neúþast na jednání pĜedem oznámit
pĜedsedovi Pracovní skupiny, pĜedseda Pracovní skupiny je povinen svoji neúþast na
jednání oznámit místopĜedsedovi Pracovní skupiny.
4. Pracovní skupinu svolává a Ĝídí její pĜedseda, v jeho nepĜítomnosti místopĜedseda
Pracovní skupiny.
5. PĜedseda, popĜ. místopĜedseda odpovídají za dodržování Statutu a Jednacího Ĝádu
Pracovní skupiny.
6. Pozvánku a pĜedložené návrhy zasílá pĜedseda Pracovní skupiny všem þlenĤm
a pĜedkladatelĤm, nejménČ 5 pracovních dnĤ pĜed jednáním.

ýlánek 2
Jednání Pracovní skupiny
1. Pracovní skupina je usnášení schopná, je-li pĜítomna nadpoloviþní vČtšina všech þlenĤ,
popĜ. jejich zástupcĤ.
2. Návrh je v Pracovní skupinČ pĜijat, pokud hlasuje pro návrh alespoĖ polovina pĜítomných
þlenĤ, popĜ. jejich zástupcĤ, a souþasnČ pokud nehlasují proti návrhu dva a více
pĜítomných þlenĤ, popĜ. jejich zástupcĤ.
3. Nedosáhne-li se shody, musí být zaprotokolována stanoviska vþetnČ vČcného
a odborného zdĤvodnČní jednotlivých þlenĤ Pracovní skupiny, popĜ. jejich zástupcĤ, kteĜí
hlasovali proti nebo se zdrželi. Svá odĤvodnČní musí jednotliví þlenové, kteĜí hlasovali proti
návrhu nebo se zdrželi dodat písemnČ na odbor regulace cen a úhrad, nejpozdČji 15 dnĤ
po jednání Pracovní skupiny. Pokud þlen písemné odĤvodnČní nedodá, ministr mĤže þlena
odvolat a vyzvat danou organizaci, kterou þlen zastupuje, k nominování jiného zástupce.
4. Výdaje spojené s þinností Pracovní skupiny hradí ministerstvo.
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5. Technické, personální, administrativní zázemí Pracovní skupiny a zpracování pĜijatých
návrhĤ výkonĤ do seznamu zdravotních výkonĤ zajišĢuje odbor regulace cen a úhrad
ministerstva.
6. Návrhy pro jednání Pracovní skupiny jsou pĜedkládány odboru regulace cen a úhrad na
standardizovaném formuláĜi, jehož elektronická podoba je trvale pĜístupná na
internetových stránkách www.mzcr.cz.
7. ýlenové Pracovní skupiny, popĜ. jejich zástupci, mají 30 dnĤ k tomu, aby se k jednotlivým
návrhĤm písemnČ vyjádĜili. Jejich vyjádĜení je souþástí podkladĤ pro jednání Pracovní
skupiny. Pokud se nČkdo ve stanovené lhĤtČ nevyjádĜí, bude se pĜedpokládat, že žádné
pĜipomínky k pĜedloženému návrhu neuplatĖuje a s návrhem souhlasí.
8. Pokud pĜedseda Pracovní skupiny shledá pĜipomínky jednotlivých þlenĤ jako zásadní
a bude nutné jejich podrobnČjšího projednání, svolá pracovní jednání k vypoĜádání
pĜipomínek, kde budou pĜizvání pĜedkladatelé a jednotliví þlenové, kteĜí uplatnili
pĜipomínky. Všechny návrhy jsou poté pĜedloženy do Pracovní skupiny, kde je
o jednotlivých návrzích krátce diskutováno a hlasováno.
9. Z každého jednání Pracovní skupiny je poĜizován zápis, který obsahuje popis prĤbČhu
jednání a zdĤvodnČné závČry, pĜípadnČ požadavky pro další hodnocení pĜedkládaného
návrhu, vþetnČ termínĤ.
10. Zápis je pĜed zveĜejnČním na internetových stránkách ministerstva rozeslán þlenĤm
Pracovní skupiny k pĜipomínkám a následnČ k ovČĜení. Všichni þlenové Pracovní skupiny,
kteĜí hlasovali proti nČjakému návrhu nebo se zdrželi, jsou povinni v rámci pĜipomínek
poslat nejpozdČji 15 dnĤ po jednání Pracovní skupiny písemné odĤvodnČní svého
stanoviska k doplnČní do zápisu, pokud to již v zápisu není uvedeno.

ýlánek 3
Principy þinnosti Pracovní skupiny
a postup tvorby seznamu zdravotních výkonĤ
CÍL
Cílem Pracovní skupiny je prĤbČžnČ probíhající tvorba a úprava seznamu zdravotních výkonĤ
tak, aby jeho obsah odpovídal vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji v jejich
nákladovosti.
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ZÁKLADNÍ PRINCIP
Pracovní skupina vyvíjí prĤbČžnou þinnost. V rámci této þinnosti je posouzena medicínská
efektivita, urþena relativní nákladovost jednotlivých výkonĤ, odhadnuty celkové nároky na
systém veĜejného zdravotního pojištČní a provedeno porovnání s prokázaným léþebným
pĜínosem stávajících postupĤ urþených k léþbČ ve stejné þi obdobné indikaci, pokud to je
možné.
STANDARDNÍ POSTUP6

Níže uvedené postupy smČĜují k transparentnosti, reprodukovatelnosti, dohledatelnosti
a relevantní doložitelnosti pĜi podávání, pĜijímání a hodnocení návrhĤ na zaĜazování výkonĤ
do seznamu zdravotních výkonĤ nebo zmČnu þi vyĜazení stávajících výkonĤ ze seznamu
zdravotních výkonĤ (dále jen „návrh“) a pĜi zveĜejĖování tČchto návrhĤ a závČrĤ Pracovní
skupiny.

Postup se stanovuje takto:

1. Podání návrhu:
Návrhy v zákonem definovaném rozsahu a struktuĜe se podávají prĤbČžnČ odboru regulace
cen a úhrad. Podmínkou pĜijetí návrhu je pĜedložení písemné žádosti na standardizovaném
formuláĜi, jehož elektronická podoba je trvale zveĜejnČna na internetových stránkách MZ ýR,
opatĜené razítkem a podpisem pĜedkladatele. V pĜípadech, kdy navrhovaná zmČna zasahuje
do odborné a obsahové náplnČ výkonu, pĜípadnČ je pĜedmČtem žádosti sdílení daného výkonu
jinou odborností, musí být návrh doplnČn stanoviskem vČcnČ pĜíslušné odborné spoleþnosti.

ZaĜazení, zmČnu nebo vyĜazení výkonu ze seznamu zdravotních výkonĤ navrhují Ministerstvo
zdravotnictví, zdravotní pojišĢovna nebo pĜíslušná odborná spoleþnost, kterou se rozumí
pĜíslušná odborná spoleþnost sdružená v ýeské lékaĜské spoleþnosti Jana Evangelisty
PurkynČ, profesní organizace nebo odborná spoleþnost, která sdružuje fyzické osoby
s odbornou nebo specializovanou zpĤsobilostí vykonávající zdravotnické povolání.

Souþástí pĜedkládaného návrhu musí být návrh registraþního listu, který obsahuje alespoĖ
název výkonu, zdĤvodnČní návrhu, popis výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho

6

Podrobné znČní postupu pĜedkládání návrhĤ na jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonĤ je uveĜejnČno na
webových stránkách MZ ýR (https://www.mzcr.cz/standardni-postup-predkladani-navrhu-registracnich-listu-zdravotnichvykonu-do-seznamu-zdravotnich-vykonu/)
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vykazování a podklady pro výpoþet jeho bodové hodnoty. PĜi návrhu na zaĜazení nového
výkonu je souþástí registraþního listu rovnČž posouzení úþinnosti výkonu a porovnání
s prokázaným léþebným pĜínosem existujících postupĤ ve stejné nebo podobné indikaci, je-li
takové porovnání možné.

2. ZveĜejnČní seznamu návrhĤ
Seznam návrhĤ je veden a zveĜejĖován prĤbČžnČ na internetových stránkách MZ ýR. Nejprve
je ze strany odboru regulace cen a úhrad ministerstva provedena kontrola správnosti a vČcné
úplnosti návrhu z hlediska dodržování jednotné metodologie. V pĜípradČ nesprávnČ nebo
neúplnČ vyplnČného návrhu bude pĜedkladatel vyzván odborem regulace cen a úhradk jeho
doplnČní. Do Pracovní skupiny budou postoupeny návrhy po dokonþení kontroly správnosti
odborem regulace cen a úhrad ministerstva. Návrhy musí být zveĜejnČny nejménČ po dobu 30
dnĤ na internetových stránkách ministerstva.

3. Hodnocení návrhĤ
Hodnocení návrhĤ probíhá prĤbČžnČ na základČ:
1. kritického a objektivního posouzení medicínské efektivity navrhovaných postupĤ na
základČ principĤ evidence-based medicine, pĜiþemž medicínská efektivita musí být
porovnána s prokázaným léþebným pĜínosem existujících postupĤ urþených k léþbČ ve
stejné, þi obdobné indikaci, pokud to je možné,
2. urþení relativní nákladovosti jednotlivých výkonĤ,
3. urþení celkových oþekávaných nákladĤ pro systém veĜejného zdravotního pojištČní
a jejich vlivu na finanþní stabilitu systému.

4. Vypracování závČrĤ Pracovní skupiny
ZávČry Pracovní skupiny musí být vypracovány a zveĜejnČny nejpozdČji do 30 dní od jednání
Pracovní skupiny.

Mgr.et Mgr. Adam VojtČch
ministr zdravotnictví
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