Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina
na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů
a pediatrů
ze dne 6. 11. 2018
č. 10/18

Preambule
V Kraji Vysočina postupně dochází k problémům se zajištěním primární péče. Důvodem
nedostatku všeobecných praktických lékařů a pediatrů je vysoký věkový průměr těchto lékařů
a jejich odchod do starobního důchodu. S ohledem na zvětšující se nedostatek nových
lékařů pro primární péči reálně hrozí, že bez dalších koncepčních kroků nebude tato péče
v nadcházejících letech, zejména v menších městech a odlehlých částech Kraje Vysočina,
zajištěna. Z tohoto důvodu Kraj Vysočina zavádí motivační opatření, zaměřené na podporu
specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tyto Zásady stanovují závazný postup Kraje Vysočina při poskytování finančních
prostředků jako nástroje motivace pro účast ve specializačním vzdělávání pro obor
všeobecné praktické lékařství a obor pediatrie v zařízení akreditovaném Ministerstvem
zdravotnictví 1 (dále jen „Akreditované zařízení“) a zároveň motivace Akreditovanému
zařízení toto specializační vzdělávání realizovat.
(2) Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání
všeobecných praktických lékařů a pediatrů (dále jen „Zásady“) jsou v souladu s
programovými dokumenty zejména s Programem rozvoje Kraje Vysočina.
Čl. 2
Oprávnění žadatelé
(1) Oprávněným žadatelem v rámci těchto Zásad je účastník specializačního vzdělávání 2
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo oboru pediatrie v Akreditovaném zařízení,
který má s Akreditovaným zařízením uzavřenou pracovní smlouvu na minimálně polovinu
zákonem stanovené týdenní pracovní doby. Pracovní smlouva mezi žadatelem a
Akreditovaným zařízením musí být uzavřena minimálně na dobu délky specializačního
vzdělávání stanovené vzdělávacím programem v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo v oboru pediatrie.
Čl. 3
Výše a způsob poskytnutí finančních prostředků
(1) Kraj Vysočina poskytne při splnění všech podmínek stanovených těmito Zásadami na
základě žádosti žadatele předložené dle čl. 4 těchto Zásad finanční prostředky žadateli ve
výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za měsíc s tím, že částka 5 000 Kč (slovy:
pět tisíc korun českých) za měsíc musí být zaslána žadatelem na účet Akreditovaného
zařízení. Maximální výše finančních prostředků se odvíjí od délky specializačního vzdělávání
dané zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
Akreditovaným zařízením se rozumí zařízení podle § 13 a následujících zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vzdělávacím programu pro obor
specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství a dětské lékařství.
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specializační vzdělávání je možno zahájit i před účinností těchto Zásad.
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farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, pro obor všeobecné praktické lékařství nebo obor
pediatrie.
(2) Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím trojstranné Smlouvy o finanční
podpoře (dále také jen „Smlouva“), jejíž vzor je obsahem přílohy č. 2 těchto Zásad.
Tento vzor obsahuje i veškerá práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran.
(3) Finanční prostředky budou propláceny v ročních splátkách způsobem uvedeným ve
Smlouvě. První část finančních prostředků bude vyplacena do 30 dnů od nabytí
účinnosti Smlouvy. Každá další část finančních prostředků bude vyplacená do 60 dnů od
doručení žádosti o proplacení části finančních prostředků podané žadatelem nejpozději
do 30. 9. příslušného kalendářního roku, jejíž součástí bude informace o plnění
podmínek stanovených Smlouvou.
(4) V případě, kdy žadatel zahájil vzdělávání před účinností těchto Zásad, budou finanční
prostředky žadateli v případě rozhodnutí o poskytnutí těchto finančních prostředků a
uzavření Smlouvy vyplaceny zpětně, jednorázově, jako součást první platby ze strany
Kraje Vysočina.
Čl. 4
Žádost o poskytnutí finančních prostředků
(1) Žadatelé o finanční prostředky musí předložit kompletně vyplněnou Žádost
o finanční prostředky na předepsaném formuláři (dále jen „Žádost“) včetně příloh, a to
následujícím způsobem:
 Varianta 1 – „Papírové podání žádosti“
Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně povinných příloh se přijímají
osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odbor
zdravotnictví, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu uvedeném v odst. (4)
tohoto článku (rozhodující je datum a čas doručení na podatelnu Krajského úřadu
Kraje Vysočina – dle podacího razítka).
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Praktici.
 Varianta 2 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu“
Originál formuláře bude odeslán v termínu uvedeném v odst. (4) tohoto článku emailem na adresu podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina posta@kr-vysocina.cz
včetně povinných příloh. Za originál elektronicky vyplněné žádosti se považuje
elektronicky podepsaný formulář žádosti či e-mail podepsaný zaručeným
elektronickým podpisem, jež obsahuje vyplněný formulář žádosti. Doklady, které je
třeba doložit v originále či ověřené kopii a vznikly v listinné podobě, musí být
konvertovány v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů. Do předmětu zprávy napište: Praktici.
 Varianta 3 – „Elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky“
Formulář bude odeslán z datové schránky žadatele nebo osoby oprávněné za
žadatele jednat na základě plné moci v termínu uvedeném v odst. (4) tohoto článku
na adresu datové schránky Kraje Vysočina (ksab3eu) včetně povinných příloh.
Doklady, které je třeba doložit v originále či ověřené kopii, musí být konvertovány
v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů. V případě podání žádosti prostřednictvím
datové schránky není třeba formulář podepsat zaručeným elektronickým podpisem
(kvalifikovaným certifikátem), s výjimkou případů, kdy zákon či jiný právní předpis
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vyžaduje ověřený podpis, nebo současně podpisy více osob. Do předmětu zprávy
napište: Praktici.
(2) Vzor žádosti tvoří přílohu č. 1 těchto Zásad.
(3) Povinnými přílohami žádosti jsou:
a) Platný doklad o akreditaci Akreditovaného zařízení v souladu s § 13 a
následujících zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
b) Pracovní smlouva mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem uzavřená na
minimálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby,
c) Vzdělávací plán žadatele specializačního vzdělávání v souladu s vyhláškou
č. 185/2009 Sb. pro specializační přípravu na atestaci všeobecné praktické
lékařství a pediatrie.
(4) Žádost o finanční prostředky může podávat žadatel od 15. 11. 2018.
(5) Kraj Vysočina je oprávněn vyzvat v případě neúplných či nejasných informací uvedených
v žádosti žadatele k doplnění či vyjasnění své žádosti, a to v přiměřené lhůtě.
Čl. 5
Posouzení žádosti a rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků
(1) Žádosti budou posuzovány jednotlivě Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Kraje
Vysočina, v pořadí, v jakém byly doručeny na adresu uvedenou v čl. 4 těchto Zásad.
(2) Žádosti, které nesplní některou z podmínek stanovených těmito Zásadami, nedoporučí
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina příslušnému orgánu Kraje Vysočina
k poskytnutí finančních prostředků.
(3) Žádosti, které splní veškeré podmínky stanovené těmito Zásadami, doporučí Odbor
zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina příslušnému orgánu Kraje Vysočina k
poskytnutí finančních prostředků v pořadí, v jakém byly doručeny, a to do vyčerpání
alokovaných finančních prostředků na daný kalendářní rok 3
(4) O rozhodnutí příslušného orgánu Kraje Vysočina budou žadatelé písemně vyrozuměni
nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu Kraje Vysočina.
(5) S žadateli, u jejichž žádosti bude rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků, bude
uzavřena Smlouva dle vzoru obsaženého v příloze č. 2 těchto Zásad.
Čl. 6
Následky změny rozhodných skutečností
(1) V případě, že pracovněprávní vztah mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem bude
ukončen před vypršením účinnosti uzavřené Smlouvy, a to z důvodu úmrtí žadatele nebo
z jiných objektivních zdravotních důvodů, které žadateli znemožňují vykonávat činnost
lékaře, popř. ze stejných důvodů bude ukončeno specializační vzdělávání na straně
Akreditovaného zařízení, zaniká nárok na vyplacení dosud nevyplacené části finančních
prostředků, a to od měsíce následujícího po jakékoliv uvedené skutečnosti. Akreditované
předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu stanoveného
účelu, je stanoven příslušným orgánem kraje v návaznosti na rozpočet kraje, obvykle do 31. 5. kalendářního roku
na následující rok
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zařízení ani žadatel v takovém případě nejsou povinni vracet již vyplacené finanční
prostředky.
(2) V případě, že pracovněprávní vztah mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem bude
ukončen ze strany Akreditovaného zařízení z důvodu odejmutí či neprodloužení
akreditace ke specializačnímu vzdělávání ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR nebo
v případě výpovědi ze strany akreditovaného zařízení, je akreditované zařízení povinno
Kraji Vysočina vrátit finanční prostředky dosud vyplacené na jeho účet, a to ve lhůtě 60ti
dnů od doručení rozhodnutí o odejmutí nebo neprodloužení akreditace. Žadatel
v takovém případě není povinen vracet finanční prostředky dosud vyplacené na jeho
účet. Ke dni ukončení pracovního poměru zaniká Akreditovanému zařízení i žadateli
nárok na proplacení další části finančních prostředků.
(3) V případě, že pracovněprávní vztah mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem bude
ukončen ze strany žadatele, a to na základě výpovědi z pracovního poměru nebo proto,
že nebude jeho specializační příprava ukončena získáním specializované způsobilosti
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie do 1 roku od ukončení vzdělávání u
akreditovaného zařízení, je žadatel povinen vrátit Kraji Vysočina finanční prostředky
dosud vyplacené na jeho účet, a to do 60ti dnů od uplynutí těchto uvedených lhůt.
(4) V případě, že žadatel nesplní svůj závazek působit jako poskytovatel zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie min. 5 let v Kraji Vysočina v úvazku
min. 20 hod týdně, je žadatel povinen uhradit Kraji Vysočina částku 5.000,- Kč za každý
započatý neodpracovaný měsíc, po který se zavázal vykonávat činnost lékaře na území
Kraje Vysočina.
(5) Pokud Akreditované zařízení hodlá ukončit uskutečňování vzdělávacího programu, popř.
zanikne-li akreditované zařízení z jiného důvodu, je oprávněn získat dotaci dle těchto
pravidel na žadatele jeho právní nástupce - v případě, že existuje, a to za splnění
podmínek těchto Zásad.
(6) Žadatel je oprávněn se souhlasem Kraje Vysočina plynule přejít v průběhu svého
specializačního vzdělávání k jinému Akreditovanému zařízení pro obor všeobecné
praktické lékařství nebo pediatrie a dokončit svou specializační přípravu u tohoto
Akreditovaného zařízení. Akreditované zařízení ani žadatel v takovém případě nejsou
povinni vracet již vyplacené finanční prostředky. Finanční prostředky jsou původnímu
Akreditovanému zařízení i žadateli vyplaceny do konce měsíce, ve kterém byla
ukončena specializační příprava žadatele.
(7) V případě, že Akreditovanému zařízení nebo žadateli jsou Krajem Vysočina proplaceny
finanční prostředky za období, za které jim nenáležely (např. mateřská či rodičovská
dovolená žadatele, dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele, ukončení pracovního
poměru s žadatelem, odejmutí akreditace aj.) jsou povinni tyto finanční prostředky vrátit
do 30 dnů ode dne, kdy nastala tato okolnost, příp. kdy se o této okolnosti dozvěděl, a to
na účet uvedený ve Smlouvě.
(8) V případě, že Akreditované zařízení ukončí pracovní poměr s žadatelem bez udání
důvodů nebo jiným způsobem prokazatelně znemožní žadateli pokračování ve
specializačním vzdělávání, je povinno vrátit Kraji Vysočina finanční prostředky dosud
vyplacené na jeho účet, a to do 60ti dnů od této skutečnosti. Pokud žadatel nebude ve
vzdělávání dále pokračovat, je povinen vrátit Kraji Vysočina dosud vyplacené finanční
prostředky, a to do 60ti dnů od této skutečnosti.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
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(1) Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.
(2) Na rozhodování při zařazení žadatele do programu a na plnění smlouvy se nevztahuje
správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.).
(3) Součástí těchto Zásad jsou:
 Příloha č. 1 - vzor Žádosti o poskytnutí finančních prostředků;
 Příloha č. 2 - vzor Smlouvy o finanční podpoře;
(4) Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
(5) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Kraje
Vysočina.
(6) Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 6. 11. 2018
a schváleny usnesením č. 0667/07/2018/ZK.
V Jihlavě dne 6. 11. 2018

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Příloha č. 1 Zásad – Žádost o poskytnutí finančních prostředků

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŔEDKŮ
Identifikace žadatele

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:
Státní příslušnost:
datum narození:
Telefon/mobilní telefon:
E-mail:
doba, na kterou jsou finanční prostředky
požadovány
(počet kalendářních měsíců, na který
jsou finanční prostředky považovány)
Datum
zahájení
specializačního
vzdělávání u Akreditovaného zařízení:
Předpokládané ukončení specializační
přípravy:
Obor
specializačního
vzdělávání,
kterého se žadatel účastní
Číslo účtu pro zaslání finančních
prostředků:
Identifikace Akreditovaného zařízení
Název Akreditovaného zařízení:
(dle obchodního rejstříku o PO nebo jméno a
příjmení u OSVČ)

Sídlo/adresa:
IČO:
Osoba
oprávněna
Akreditované zařízení

jednat

za

Místo poskytování zdravotních služeb:
Telefon/mobilní telefon:
E-mail:
Obor specializačního vzdělávání, pro
který je udělena akreditace podle
zákona č. 95/2004 Sb.:
Číslo účtu pro zaslání finančních
prostředků:
Prohlášení k ochraně osobních údajů
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v přílohách k němu odevzdaných pro účely poskytování
podpory byly zpracovány při vyřizování mé žádosti a uchovány pro potřeby Kraje Vysočina v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobními údaji, na něž se vztahuje
tento souhlas, jsou osobní údaje uvedené v této žádosti (příp. jejích přílohách), tedy zejména jméno a příjmení rezidenta, datum
narození, adresa bydliště. Souhlas se poskytuje za účelem vyhodnocení formuláře žádosti o podporu a rozhodování o poskytnutí
podpory, a to na dobu nezbytně nutnou k vyřízení žádosti o podporu.
Podání žádosti o podporu akreditovaným zařízením se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b)
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Podpis žadatele:
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Povinné přílohy žádosti:
1. Platný doklad o akreditaci Akreditovaného zařízení v souladu s § 13 a následujících
zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
2. Pracovní smlouva mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem uzavřená na minimálně
polovinu stanovené týdenní pracovní doby,
3. Vzdělávací plán žadatele specializačního vzdělávání v souladu s vyhláškou
č. 185/2009 Sb. pro specializační přípravu na atestaci všeobecné praktické lékařství a
pediatrie.
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Příloha č. 2 Zásad – vzor Smlouvy o finanční podpoře

SMLOUVA O FINANČNÍ PODPOŘE

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu oprávněn:
kontaktní osoba:
IČO:
bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050004999/6800

a
……………………………………………………..
(Název akreditovaného zařízení dle obchodního rejstříku o PO nebo jméno a příjmení u OSVČ)
se sídlem:
zastoupený:
kontaktní osoba:
e-mail/telefon:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
(dále také „Akreditované zařízení“)
a
………………………………………….
(Jméno a příjmení žadatele)
trvalý pobyt:
datum narození:
e-mail/telefon:
číslo účtu:
(dále také „žadatel")
Čl. 2
Účel a předmět smlouvy
1)

Účelem této smlouvy je snaha Kraje o eliminaci nedostatku nových všeobecných
praktických lékařů a pediatrů působících v Kraji Vysočina.

2)

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků jako nástroje motivace pro
účast ve specializačním vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství a pediatrie
(dále jen „specializační vzdělávání“) v zařízení akreditovaném Ministerstvem
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zdravotnictví, a to pouze po dobu délky specializačního vzdělávání v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo dětské lékařství dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů..
Čl. 3
Prohlášení
1) Žadatel prohlašuje, že získal odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře v souladu s
§ 4 a násl. zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění (dále jen zákon o lékařských povoláních).
2) Akreditované zařízení prohlašuje, že získalo akreditaci na vzdělávací program pro obor
specializačního vzdělávání všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie v souladu s §
13 a násl. zákona o lékařských povoláních a zároveň má místo poskytování zdravotních
služeb na území Kraje Vysočina.
Čl. 4
Výše a způsob proplacení finančních prostředků
1) Kraj se zavazuje poskytnout po dobu specializačního vzdělávání žadateli finanční
prostředky ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za měsíc s tím, že částka
5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých)za měsíc musí být zaslána na účet
Akreditovaného zařízení. Maximální výše finančních prostředků se odvíjí od délky
specializačního vzdělávání dané zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, pro obor
všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie.
2) Do doby specializačního vzdělávání, po kterou jsou propláceny finanční prostředky, se
nezapočítává doba mateřské či rodičovské dovolené žadatele a jeho dlouhodobá
pracovní neschopnost v délce trvání od 3 měsíců v celku. V případě nástupu žadatele
na mateřskou či rodičovskou dovolenou nebo v případě jeho dlouhodobé pracovní
neschopnosti přesahující 3 měsíce v celku, bude vyplácení finančních prostředků
přerušeno. Proplácení finančních prostředků se obnoví při opětovném zahájení
specializačního vzdělávání, a to v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo
k ukončení mateřské či rodičovské dovolené, popř. k ukončení dlouhodobé pracovní
neschopnosti žadatele.
3) Finanční prostředky budou propláceny v ročních splátkách způsobem uvedeným v této
smlouvě. První část finančních prostředků bude vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy. Každá další část finančních prostředků bude vyplacená do 60 dnů od
doručení žádosti o proplacení části finančních prostředků dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy.
4) V případě, kdy žadatel zahájil vzdělávání před účinností těchto Zásad, budou finanční
prostředky žadateli vyplaceny zpětně, jednorázově, jako součást první platby ze strany
Kraje.

Čl. 5
Práva a povinnosti Akreditovaného zařízení
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1)

Akreditované zařízení se zavazuje provádět specializační vzdělávání rezidenta
v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů,
zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších
předpisů, a minimální délkou specializačního vzdělávání pro obor všeobecné praktické
lékařství nebo pediatrie.

2)

Akreditované zařízení se zavazuje provádět specializační vzdělávání žadatele na
území Kraje Vysočina, s výjimkou těch částí specializačního vzdělávání, které
z objektivních důvodů nelze vykonávat v Kraji Vysočina (půjde o případy, kdy na území
Kraje Vysočina není pro danou část specializačního vzdělávání akreditovaný subjekt).

3)

Akreditované zařízení je povinno písemně oznámit Kraji následující skutečnosti, a to do
15 dnů od vzniku těchto skutečností:
a) změna údajů o Akreditovaném zařízení uvedených v této smlouvě,
b) změny údajů v rozhodnutí o udělení akreditace či změny údajů v rozhodnutí o
prodloužení akreditace dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění.

4)

Akreditované zařízení se zavazuje v případě, že má zájem ukončit realizaci
specializačního vzdělávání, tuto skutečnost oznámit Kraji minimálně 60 dní předem.

5)

Akreditované zařízení se zavazuje v případě svého zániku s právním nástupcem,
oznámit tuto skutečnost Kraji minimálně 30 dní předem, a to I s informací, zda právní
nástupce přebírá všechna práva a povinnosti zanikajícího Akreditovaného zařízení.
Čl. 6
Práva a povinnosti žadatele

1) Žadatel se zavazuje po ukončení specializačního vzdělávání, na které byly poskytnuty
finanční prostředky, poskytovat alespoň 5 let zdravotní služby v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo dětské lékařství v úvazku min. 20 hod týdně, a to na území
Kraje Vysočina. Poskytování zdravotní péče musí být zahájeno do 6 měsíců od získání
specializované způsobilosti. V případě, že žadatel nastoupí do 6 měsíců od získání
specializované způsobilosti na mateřskou či rodičovskou dovolenou, zahájí poskytování
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie do 6 měsíců od
ukončení mateřské či rodičovské dovolené.
2) Doba mateřské nebo rodičovské dovolené se započítává do doby poskytování
zdravotních služeb.
3) Žadatel je povinen nejpozději do 15 dnů od ukončení specializačního vzdělávání
informovat o této skutečnosti Kraj. Zároveň sdělí, kde bude vykonávat zdravotní služby
v příslušném oboru, předpokládaný datum zahájení provozování.
4) Žadatel je povinen nejpozději do 15 dnů písemně oznámit poskytovateli podpory
prostřednictvím OZ následující skutečnosti:
a) změny údajů na straně žadatele uvedených v této smlouvě,
b) všechny skutečnosti týkající se změny pracovněprávního vztahu mezi Akreditovaným
zařízením a žadatelem, které mohou mít vliv proplácení finančních prostředků (např.
ukončení pracovního poměru, nástup na mateřskou či rodičovskou dovolenou, nástup
na pracovní neschopnost s předpokládanou délkou trvání více jak 3 měsíce vcelku,
ukončení mateřské či rodičovské dovolené, ukončení dlouhodobé pracovní
neschopnosti, a jiné).

10

5) Žadatel je povinen nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku předložit Kraji
písemnou žádost o proplacení části finančních prostředků, jejíž součástí bude informace
o plnění podmínek stanovených touto smlouvou.
6) Žadatel je oprávněn podat Kraji žádost o kontinuální přechod k jinému akreditovanému
zařízení pro obor všeobecné praktické lékařství nebo obor pediatrie v průběhu svého
specializačního vzdělávání a dokončit svou specializační přípravu u tohoto
akreditovaného zařízení, ve které rovněž uvede identifikační údaje tohoto zařízení a
informaci, zda toto zařízení bude požadovat proplacení finančních prostředků na
specializační vzdělávání.

1)

Čl. 7
Vracení finančních prostředků
V případě, že pracovněprávní vztah mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem bude
ukončen v době platnosti této smlouvy, a to z důvodu úmrtí žadatele nebo z jiných
objektivních zdravotních důvodů, které žadateli znemožňují vykonávat činnost lékaře,
popř. z obdobných důvodů bude ukončeno specializační vzdělávání na straně
Akreditovaného zařízení, zaniká nárok na vyplacení dosud nevyplacené části
finančních prostředků, a to od měsíce následujícího po jakékoliv uvedené skutečnosti.
Akreditované zařízení ani žadatel v takovém případě nejsou povinni vracet již
vyplacenou podporu.

2)

V případě, kdy Kraj vysloví souhlas s kontinuálním přechodem k jinému
akreditovanému zařízení dle čl. 6 odst. 6 této smlouvy, jsou původnímu
Akreditovanému zařízení i žadateli proplaceny finanční prostředky do konce měsíce,
ve kterém byla ukončena specializační příprava žadatele. Akreditované zařízení ani
žadatel v takovém případě nejsou povinni vracet již vyplacené finanční prostředky.

3)

V případě, že pracovněprávní vztah mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem bude
ukončen ze strany Akreditovaného zařízení z důvodu odejmutí či neprodloužení
akreditace ke specializačnímu vzdělávání ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR
nebo v případě výpovědi ze strany akreditovaného zařízení, je akreditované zařízení
povinno Kraji vrátit finanční prostředky dosud vyplacené na jeho účet, a to ve lhůtě
60ti dnů od doručení rozhodnutí o odejmutí nebo neprodloužení akreditace. Žadatel
v takovém případě není povinen vracet finanční prostředky dosud vyplacené na jeho
účet. Ke dni ukončení pracovního poměru zaniká Akreditovanému zařízení i žadateli
nárok na proplacení další části finančních prostředků.

4)

V případě, že pracovněprávní vztah mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem bude
ukončen ze strany žadatele, a to na základě výpovědi z pracovního poměru nebo
proto, že nebude jeho specializační příprava ukončena získáním specializované
způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie do 1 roku od
ukončení vzdělávání u akreditovaného zařízení, je žadatel povinen vrátit Kraji
finanční prostředky dosud vyplacené na jeho účet, a to do 60ti dnů od uplynutí těchto
uvedených lhůt.

5)

V případě, že žadatel nesplní svůj závazek působit jako poskytovatel zdravotních
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie min. 5 let v Kraji
Vysočina, je žadatel povinen uhradit Kraji částku 5.000,-Kč za každý započatý
neodpracovaný měsíc, po který se zavázal vykonávat činnost lékaře na území Kraje
Vysočina.

6)

V případě, že Akreditovanému zařízení nebo žadateli jsou Krajem proplaceny finanční
prostředky za období, za které jim nenáležely (např. mateřská či rodičovská dovolená
žadatele, dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele, ukončení pracovního poměru
s žadatelem, odejmutí akreditace aj.) jsou Akreditované zařízení a žadatel povinni
tyto finanční prostředky vrátit Kraji do 30 dnů na účet uvedený v této Smlouvě.
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Finanční prostředky se vrací od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke
vzniku události pro ukončení proplácení finančních prostředků.
7)
V případě, že Akreditované zařízení ukončí pracovní poměr s žadatelem bez udání
důvodů nebo jiným způsobem prokazatelně znemožní žadateli pokračování ve
specializačním vzdělávání, je povinno vrátit Kraji Vysočina finanční prostředky dosud
vyplacené na jeho účet, a to do 60ti dnů od této skutečnosti. Pokud žadatel nebude ve
vzdělávání dále pokračovat, je povinen vrátit Kraji Vysočina dosud vyplacené finanční
prostředky, a to do 60ti dnů od této skutečnosti.

1)

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Nestanoví-li smlouva jinak, veškerá korespondence vůči
a) Kraji musí být adresována na adresu Kraj Vysočina – Krajský úřad, odbor
zdravotnictví, Žižkova 57, 587 23 Jihlava nebo elektronicky na adresu posta@krvysocina.cz, popř. datovou schránkou ID ksab3eu
b) žadateli musí být adresována na adresu ……………………………….
c) Akreditovanému zařízení musí být adresována na adresu ………………………
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní
přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.

2)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3)

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy veřejnoprávního charakteru kraje
a zákonné povinnosti kraje zveřejnit tuto smlouvu. Smluvní strany souhlasí se
zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů.

4)

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Poskytovatel podpory.

5)

Kontaktní osobou za kraj poskytovat nezbytnou součinnost dle této smlouvy je
...........................tel: ............. email: ..............., kontaktní osobou Žadatele oprávněnou a
povinnou poskytovat veškerou součinnost dle této smlouvy je …………………….tel.:
……………….email: ………………….

6)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny dle
odstavce 5) tohoto článku a identifikačních údajů smluvních stran uvedených v čl. 1 této
smlouvy, které lze provést bez uzavření dohody s tím, že tuto změnu je povinna
příslušná strana oznámit ostatním stranám.

7)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

8)

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

9)

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

10) O poskytnutí finančních prostředků dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje
Vysočina/Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne ....................... usnesením č.
.................................
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V………………dne…………

V………………dne…………

……………………………..

……………………………

za Kraj
Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

žadatel
jméno a příjmení

V………………dne…………

…………………………………
za Akreditované zařízení
jméno a příjmení
funkce
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