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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“)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu oprávněn: 
kontaktní osoba:
IČO:
bank, spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Kraj")

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví 
70890749
Komerční banka, a. s.
123-6403810267/0100

MUDr. Zdenka Horáková
trvalý pobyt: Jílová 1483, 583 01 Chotěboř
datum narození: 22. 2. 1985
e-mail/telefon: zdenurik@qmail.com, + 420 734 878 243
číslo účtu: 670100-2209227985/6210
(dále také „žadatel")

ČI. 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 zdravotnictví, a to pouze po dobu minimální délky specializačního 
vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství nebo dětské lékařství dle vyhlášky 
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, v platném znění.

ČI. 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
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způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění (dále jen zákon o lékařských povoláních).

ČI. 4
Výše a způsob proplacení finančních prostředků

1) Kraj se zavazuje poskytnout po dobu specializačního vzdělávání žadateli finanční 
prostředky ve výši 7 300 Kč (slovy: sedm tisíc tři sta korun českých) za měsíc. 
Maximální výše finančních prostředků se odvíjí od minimální délky specializačního 
vzdělávání dané vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, 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 půlročních splátkách způsobem uvedeným 
v této smlouvě. První část finančních prostředků bude vyplacena do 50 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy a bude obsahovat finanční prostředky za měsíce již 
absolvovaného specializačního vzdělávání. Každá další část finančních prostředků bude 
vyplacená do 40 dnů od doručení žádosti o proplacení části finančních prostředků 
dle čl. 5 odst. 6 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.

5) Tato finanční podpora podléhá zdanění a odvodu pojistného na zdravotní pojištění 
a sociální zabezpečení v souladu s příslušnými právními předpisy.

ČL 5 
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 zdravotních 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.



éha

Kraj Vysočina
3) Žadatel je povinen nejpozději do 8 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy kontaktovat Kraj 

a poskytnout mu údaje potřebné k plnění povinnosti na úseku daně a pojistného 
na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

4) 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.

5) Žadatel je povinen nejpozději do 15 dnů písemně oznámit Kraji 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 na proplácení finančních prostředků 
(např. ukončení pracovního poměru, nástup na mateřskou či rodičovskou dovolenou, 
nástup na dlouhodobou pracovní neschopnost v délce více jak 3 měsíce v celku, 
ukončení mateřské či rodičovské dovolené, ukončení dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, a jiné).

6) Žadatel je povinen vždy po 6 měsících absolvovaného specializačního vzdělávání 
(v případě ukončení specializačního vzdělávání i za dobu kratší) předložit Kraji 
písemnou žádost o proplacení části finančních prostředků, jejíž součástí bude informace 
o plnění podmínek stanovených touto smlouvou a informace o případných změnách 
údajů, potřebných k plnění povinnosti Kraje na úseku daně a pojistného na zdravotní 
pojištění a sociální zabezpečení.

7) 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.

Čl. 6
Neplnění podmínek stanovených touto smlouvou

1) 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 částí 
finančních prostředků, a to od měsíce následujícího po jakékoliv uvedené skutečnosti. 
Žadatel v takovém případě není povinen vracet již vyplacenou podporu.

2) V případě, kdy Kraj vysloví souhlas s kontinuálním přechodem k jinému 
akreditovanému zařízení dle či. 5 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, není žadatel povinen 
vracet finanční prostředky dosud vyplacené na jeho účet. Ke dni ukončení pracovního 
poměru zaniká žadateli nárok na proplacení další části finančních prostředků.

4) V případě, že pracovněprávní vztah mezi Akreditovaným zařízením a žadatelem bude
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ukončen ze strany žadatele, a to na základě výpovědi z pracovního poměru nebo V
v případě, 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 9 768 Kč za každý započatý 
neodpracovaný měsíc, po který se zavázal vykonávat činnost lékaře na území Kraje 
Vysočina.

6) V případě, že žadateli jsou Krajem proplaceny finanční prostředky za období, za které 
mu nenáležely (např. mateřská či rodičovská dovolená žadatele, dlouhodobá 
pracovní neschopnost žadatele, ukončení pracovního poměru s žadatelem, odejmutí 
akreditace aj.) je žadatel povinen tyto finanční prostředky vrátit Kraji do 30 dnů 
od zjištění této skutečnosti na účet uvedený v této Smlouvě. 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 nebo jiným 
způsobem prokazatelně znemožní žadateli pokračování ve specializačním vzdělávání 
a 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

1) 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@kr- 
vysocina.cz, popř. datovou schránkou ID ksab3eu , _ , ,

b) žadateli musí být adresována na adresu ...1/.0/..720.2/..024/./207ch.r

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) Kontaktní osobou za kraj poskytovat nezbytnou součinnost dle této smlouvy je 
Ing. Soňa Měrtlová, tel: 564 602 450, email: mertlova.s@kr-vysocina.cz, kontaktní 
osobou Žadatele, oprávněnou povinnou poskytovat veškerou součinnost dle této 
smlouvy je M).. ek Mo0uAA..., tel.: 72%.%.47 em ail: . Me /11(!40* /... í <4, 

i/
5) 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 druhé straně.
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6) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku.
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
8) 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.

9) O poskytnutí finančních prostředků dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje 
Vysočina dne 14. 6. 2022 usnesením č. 0214/04/2022/ZK.

za Kraj

Kraj Vysoana
2]koss i 222/57, 586 01 Mmnes

žadatel
MUDr. Zdenka HorákováIng. Vladimír Novotný 

náměstek hejtmana Kraje Vysočina
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