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Rezidenční místa v oboru Pediatrie – úprava metodiky pro rok 2019 

Vážená paní vedoucí, vážený pane vedoucí, 

dovolte, abych Vás upozornil na úpravu Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního 
rozpočtu na rezidenční místa - lékařské obory pro rok 2019 (dále Metodika), která výrazně 
zjednodušuje přístup praktických lékařů pro děti a dorost k dotačním prostředkům na 
podporu rezidenčních míst v oboru pediatrie.  
Dosavadní znění Metodiky stanovovalo povinnost prokazovat se při předkládání žádostí 
o dotaci buď rozhodnutím o akreditaci pro obor pediatrie, nebo v případech, kdy 
rozhodnutí o udělení akreditace pro nový obor pediatrie ještě nebylo uděleno, rovněž kopií 
žádosti o akreditaci pro obor pediatrie a rozhodnutím o akreditaci pro obor dětské 
lékařství.  
Aby bylo umožněno žádat o dotaci i praktickým lékařům pro děti a dorost, byla 25. února 
Metodika upravena a byla doplněna možnost předkládat v případech, kdy rozhodnutí 
o udělení akreditace pro nový obor pediatrie ještě nebylo uděleno, kromě kopie žádosti 
o akreditaci pro obor pediatrie rovněž rozhodnutí o akreditaci pro obor praktické lékařství 
pro děti a dorost. 
Jelikož tato skutečnost může mít pozitivní dopad na využívání dotačního programu 
Rezidenční místa, dovoluji si Vás požádat o předání této informace praktickým lékařům 
pro děti a dorost, kteří působí ve Vašem regionu. Bližší informace k dotačnímu programu 
jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2019_3967_3.html,  
Současně bych Vás rád požádal, aby poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou Vaším 
krajem zřizováni nebo jsou ve Vašem vlastnictví, využívali dotační programy na podporu 
rezidenčních míst v co největší možné míře a rovněž se akreditovali k zajištění 
specializačního vzdělávání. 

S pozdravem 
 
 
Mgr. Zbyněk Podhrázký 
ředitel odboru vědy a lékařských povolání 

 

Přílohy: 
1. Metodika pro žadatele a výzva k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 

na rezidenční místo – lékařské obory – program č. 1 (základní kmen) 

2. Metodika pro žadatele a výzva k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 
na rezidenční místo – lékařské obory – program č. 2 (celé specializační 
vzdělávání) 

 
Vedoucím Odboru zdravotnictví 
Krajských úřadů 
 
 

 
V Praze dne 4. 3. 2019 

  Č.j.:MZDR  9328/2019-1/VLP 
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