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Legislativa

• Zákon 96/2004, vyhláška 55/2011

• Vyhláška 99/2012

• Zákon 48/1997 – sazebníky

• Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání

• Akreditace



Zaměstnavatel

• Stanovené limity pro personální obsazení

• Možnosti:
Příjem specialisty- vyšší plat
Výchova specialisty-  náklady na vzdělávání

     + vyšší plat



Specializace

• Zvýšené personální náklady – platová třída

•  Náklady na vzdělávání:
uvolnění z práce- přesčasy
poplatky za vzdělávací akce
studijní volno



Zaměstnanec

• Zásah do osobního volna 

• Zásah do rodinného života

• Zvýšená odpovědnost

• Kvalifikační dohoda



Motivace zaměstnance

• Zvýšení platu : 
průměrně 4 500,-Kč 10/12 třída
průměrně 3000,-Kč 10/11 třída

• Zvýšení kompetencí     ???

• Zvýšení odpovědnosti  !!!!!!

• Získání zvláštní odborné způsobilosti 



Motivace zaměstnavatele

• Splnění legislativních norem

• Splnění podmínek pasportizace

• Splnění podmínek akreditace 

• Kvalita poskytovaných služeb



Možnosti 

• Dotační příležitosti
Strašná administrativa
Strach z nenaplnění podmínek- počet 

vzdělávaných osob



Náklady na celoživotní vzdělávání (školení, 
účastnické poplatky apod.)  v roce 2017

Kategorie 
zaměstnanců

částka v Kč %čerpání z celkové 
částky

Lékaři 3.256.523,75 44%
NLZP 3.115.788,21 42%
THP 610.702,33 8%
Ostatní 381.589,13 5%
Celkem 7.364.603,42 100%
Průměr na jeden 
pracovní úvazek
( 5393 pracovních 
úvazku)

1.366,-



Náklady na cestovné za účelem absolvování 
vzdělávacích akcí  v roce 2017

Kategorie 
zaměstnanců

částka v Kč %čerpání z celkové 
částky 

Lékaři 3.627.060,06 68%
NLZP 1.270.762,09 24%
THP 304.567,37 6%
Ostatní 143.694,36 3%
Celkem 5.346.083,88 100%
Průměr na jeden 
pracovní úvazek
( 5393 pracovních 
úvazku)

991,-



Přímé náklady celkem
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Co to stojí ???

ODHAD

• Počet cestovních příkazů za rok 2017 – 6 456
• Průměrná hodinová mzda 250,- Kč
zameškaný 1 den 2000,-Kč
3 dny     6000,-Kč
Celkem  3 8 736 000 ,-Kč



Závěr

Požaduje zaměstnavatel specializační vzdělání u 
svých zaměstnanců? 
Musí - legislativa

• Snaží se omezit studium na minimum 
požadovaného

• Snaží se s nížit náklady na minimum

• Snaží se zavázat si zaměstnance 



Děkuji za pozornost

Zdroje

• Informační systém FN Brno

• Vyhláška 99/2012 Sb.  Personální obsazení

• Zákon 96/2004 Sb. zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních 

•  Vyhláška 55/2011 - O činnostech zdravotnických 
pracovníků 

• Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech 
specializačního vzdělávání
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