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Novelizace legislativy

ve zdravotnickém vzdělávání

 Euronovela zákonů – implementace směrnice 

č.2005/36/ES

 Zákon č. 189/2008 Sb., Sbírka zákonů, částka 59, 

2. června 2008

• Zákon č. 18/2004 Sb. – zákon o uznávání odborné 

kvalifikace – část 1.

• Zákon č. 95/2004 Sb. – lékařský zákon – část 2.

• Zákon č. 96/2004 Sb. – zákon o nelékařských 

povoláních –

část 3.

 Účinnost zákona – 1. červenec 2008



Prováděcí předpisy

k zákonu č. 95/2004 Sb.

 Vyhláška č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů – k 1.7.2008

 Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných 
kurzů – k 1.7.2009

 Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za 
zkoušky 

 Vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační 
zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu 
ověření znalostí českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů (vyhl. č. 395/2004 Sb.)

 Vyhláška č. 187/2009 Sb. o minimálních požadavcích na studijní 
programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie a 
vzdělávací program všeobecné praktické lékařství (392/2004 Sb.)

 Vyhláška č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového 
řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení a kritérií 
výběru



Prováděcí předpisy

k zákonu č. 96/2004 Sb.

 Vyhláška č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhl. č. 
423/2004 Sb., o kreditním systému nelékařů

 Vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, 
zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce 
akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační 
zkoušce a o postupu při ověření znalostí českého 
jazyka (394/2004 Sb.) 



Připravované 

prováděcí předpisy

 Vyhláška o činnostech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

 Novelizace vyhlášky č. 424/2004 Sb., o činnostech 
nelékařských povolání

 Novelizace vyhlášky č. 39/2004 Sb., o minimálních 
požadavcích na studijní programy

 Novelizace nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví 
obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti 
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí



Způsobilost k výkonu povolání

• odborná způsobilost

lékaři – absolvováním 6letého studia v akreditovaném 

zdravotnickém magisterském programu všeobecné lékařství

zubní lékaři – absolvováním nejméně 5letého studia v 
akreditovaném zdravotnickém magisterském programu zubní 
lékařství

farmaceuti – absolvováním nejméně 5letého studia

v akreditovaném zdravotnickém magisterském programu 
farmacie 

 zdravotní způsobilost
předložení lékařského posudku

 bezúhonnost

předložení výpisu z Rejstříku trestů



Zdravotní způsobilost

• Dříve:

–předkládá se v termínech stanovených 
prováděcím právním předpisem

–v odůvodněných případech na vyžádání 
zaměstnavatele nebo správního úřadu, který 
vydal oprávnění k provozování zdravot.zařízení

• Novela:

–před zahájením výkonu povolání a po přerušení 
delším než 3 roky

–V případě důvodného podezření, že došlo ke 
změně zdravotního stavu na vyžádání 
správního úřadu nebo zaměstnavatele

• Vyhláška 



Výkon povolání lékaře

• s odbornou způsobilostí

– pod odborným dohledem lékaře se 

specializovanou způsobilostí

– bez odborného dohledu – na základě certifikátu 

o absolvování základního kmene vydaného MZ 

nebo pověřenou organizací vykonává činnosti 

stanovené prováděcí vyhláškou 

• se specializovanou způsobilostí

– podmínkou pro samostatný výkon povolání ve  

vedoucí funkci / jako OSVČ / odborného 

zástupce zdravot. zařízení



Specializační vzdělávání

Specializovaná způsobilost (§ 5)

• SV probíhá jako celodenní průprava v 

akreditovaných zařízeních v rozsahu 

odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době a 

je odměňována

• SV může probíhat jako rozvolněná příprava při 

nižším rozsahu, ale celková délka, úroveň a kvalita 

nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy

• SV se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání

podle VP a zahrnuje účast na veškerých výkonech, 

včetně případné účasti na službách v nepřetržitém 

provozu režimu práce

• Účast na SV je prohlubováním kvalifikace



Vzdělávací programy

• Minimální celková délka, rozsah a obsah 
přípravy (znalosti,dovednosti, výkony)

• Stanovení základního kmene  

- zhodnocení školitelem + test 

- certifikát (IPVZ) 

- činnosti bez odborného dohledu (vyhl.)

– není samostatným výkonem povolání !

• Typy akreditovaných pracovišť, jejich 
prostupnost a vybavení

• Programy školicích akcí

Platnost – říjen 2009



Obory specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání lékařů

40 základních oborů, minimální délka 3 
roky  (3 - 5 let)

• Struktura přípravy – základní kmen(24 měsíců -12 
m. všeobecná praxe + 12 m. v oboru kmene) + 
specializovaný výcvik (1- 4 roky)

• 10 základních kmenů – anesteziologický, 
gynekologicko-porodnický, hygienický, 
chirurgický, interní, patologický, pediatrický, 
psychiatrický, radiologický, všeobecné praktické 
lékařství

 44 nástavbových oborů / certifikovaných kurzů

minimální délka 1 rok (1-3 roky)



Struktura všeobecné praxe v 

rámci základního kmene

Akreditované pracoviště počet měsíců

Chirurgie – lůžkové odděl všeobecné chirurgie 3 

Vnitřní lékařství – standardní lůžkové interní

oddělení s neselektovaným příjmem 3

z toho JIP 1

Anesteziologie a intenzivní medicína 2

Gynekologie a porodnictví – lůžkové oddělení 2

Dětské lékařství – lůžkové oddělení 2

-------

12



Obory specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání zubních lékařů

3 obory, minimální délka 3 roky (3 – 5 let)

Specializační vzdělávání farmaceutů

7 základních oborů, minimální délka  3 roky 

(3 – 4 roky)

4 nástavbové obory – min. délka 1 rok



Obory specializačního vzdělávání 

a certifikovaných kurzů

alergologie a klinická imunologie             kardiochirurgie

anesteziologie a intenzivní medicína kardiologie

cévní chirurgie klinická biochemie 

dermatovenerologie klinická onkologie   

dětská chirurgie  lékařská genetika 

dětské lékařství lékařská 
mikrobiologie 

diabetologie a endokrinologie nefrologie     

gastroenteroogie neurochirurgie

geriatrie neurologie

gynekologie a porodnictví nukleární medicína

hematologie a transfúzní lékařství oftalmologie

hygiena a epidemiologie ortopedie

chirurgie otorinolaryngologie

infekční lékařství        patologie



Obory specializačního vzdělávání 

a certifikovaných kurzů

plastická chirurgie

pneumologie a ftizeologie

praktické lékařství pro děti a dorost 

psychiatrie

radiační onkologie

radiologie a zobrazovací metody

rehabilitační a fyzikální medicína

revmatologie 

traumatologie

urologie 

vnitřní lékařství

všeobecné praktické lékařství



Obory specializačního vzdělávání a 

certifikovaných kurzů

angiologie epidemiologie

dětská a dorostová psychiatrie fonatrie

dětská dermatovenerologie gerontopsychiatrie  

dět. gastroenterologie a hepatol. hrudní chirurgie

dětská kardiologie hygiena dětí a dorostu

dětská nefrologie hygiena obec. a komunál.

dětská neurologie hygiena výživy a předmětů 
dět.onkologie a hematologie běžného užívání

dětská otorinolaryngologie      hyperbarická a letecká
dětská pneumologie medicína 

dětská radiologie intenzivní medicína

dětská revmatologie intervenční radiologie

dětská urologie klinická farmakologie

dorostové lékařství klinická. osteologie



Obory specializačního vzdělávání a 

certifikovaných kurzů

korektivní dermatologie soudní lékařství

maxilofaciální chirurgie tělovýchovné lékařství

medicína dlouhodobé péče urgentní medicína

návykové nemoci urogynekologie

neonatologie

neuroradiologie

onkogynekologie

paliativní medicína a léčba bolesti

perinatologie a fetomaternální medicína

popáleninová medicína

posudkové lékařství

pracovní lékařství

reprodukční medicína

sexuologie



Zrušené specializační obory 

dětská gynekologie

veřejné zdravotnictví 



Obory specializačního 

vzdělávání zubních lékařů

• Orální a maxilofaciální chirurgie

• Ortodoncie

• Klinická stomatologie



Obory specializačního vzdělávání 

a certifikovaných kurzů 

farmaceutů

 Základní obory
farmaceutická technologie 

klinická farmacie – 5 let

laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravot. 

radiofarmaka

nemocniční lékárenství 

veřejné lékárenství 

farmaceutická kontrola

 Certifikované kurzy
onkologická farmacie

nutriční podpora

adiktologická péče v lékárně

farmaceutická péče o geriatrické pacienty



Atestace a specializovaná 

způsobilost

• Předpoklad přístupu k atestaci

– zařazení do oboru – MZ a pověřená organizace, není 
nutná změna při přechodu na jiný VP oboru

(formulář žádosti web MZ a IPVZ, zápis do indexu)

– absolvování požadované praxe pro společný 
základ/základní kmen, doložení provedených výkonů 
podle logbooku, povinné školicí akce

povinný kurz ukončený testem – zápis do indexu / vydání 
certifikátu (i po atestaci I.st.)

– absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, 
školicí akce, test, atestační práce

– přihláška (potvrzená praxe, výkony, školicí akce) -
vypsané termíny na celý rok – 90 dní před termínem



Atestace a specializovaná 

způsobilost

Postup ve specializačním vzdělávání

• L, ZL, F zařazení do 30.6.2009

– Dokončení podle VP všech 82 oborů z roku 2005

– Postup podle nových VP (říjen 2009), není nutné 

znovuzařazení, ani základní kmen

• L, ZL, F zařazení po 1.7.2009

– Postup jen podle nových VP

• Zařazení lékařů do nástavbových oborů až po 

získání specializované způsobilosti, farmaceuti 

přímo



Postup při uznávání dosavadní praxe

Uznávání specializace I. stupně (30 měs.)

 Interní lékařství = interní základ (24 měs.)

 Pediatrie = pediatrický základ (36 měs.)

 Chirurgie = chirurgický základ (24 měs.)

 Radiodiagnostika = radiologický základ (36 měs.)

 Patologie = patologický základ (24 měs.)

 Hygiena a epidem. = hygienický základ (12 měs.) 

Specializace I. stupně = základní kmen, možnost 
získání certifikátu

• Certifikát - po absolvování povinného kmene testem nebo po atestaci I. 
stupně, NE po společném základě 

• Certifikát po absolvování kmene – oprávnění výkonu některých činností bez 
odborného dohledu, ne samostatný výkon povolání



Postup při uznávání dosavadní praxe

Uznávání praxe v jiném oboru nebo v 
zahraničí, pokud odpovídá VP – žádost 
podle § 5 na MZ – nový formulář –
chronologický přehled praxe 
(www.mzcr.cz) s potvrzením školitele a 
statutárního zástupce

Uznávání absolvovaných povinných kurzů, 
stáží, seminářů – platnost 5 let

Evidence provedených výkonů – platí i 
předchozí logbooky

Praxe na akreditovaném pracovišti – podle 
VP

http://www.mzcr.cz/


Uznávání praxe do SV v oboru 

všeobecné praktické lékařství

• Vzdělávací program – 36 měsíců
– Základní kmen – 24 měsíců

– Specializovaný výcvik – 12 měsíců

• Lékaři se specializací v oboru interní lékařství / 
specializovanou způsobilostí podle § 44 si doplní 
praxi v oboru v rozsahu 

12 měsíců

• Lékaři se specializací v oboru urgentní medicína si 
doplní praxi v oboru v rozsahu 

18 měsíců

• Složení atestace z oboru VPL



Atestace a specializovaná 

způsobilost

• Atestační zkouška – podle vyhl. č. 395/2004 Sb. / 188/2009 

Sb.

• Zkušební komise jmenovaná MZ, min. 3členná

• Vlastní atestační zkouška:

– Teoretická část – 3 odborné otázky (losují se), možnost 

odstoupení před zahájením

– Praktická část – vyšetření pacienta, diagnostika, dif. dg., 

vyšetřovací postup, navržená léčba, simulovaný případ, 

test, analýza laboratorních nálezů, obhajoba projektu

• Opakování atestace – nejdříve za rok, maximálně 2x, uznání 

úspěšně složené praktické části jen při omluvě



Úhrada za zkoušku podle 

nařízení vlády č. 184/2009 Sb.

• Úhrada za atestační zkoušku

• Podání přihlášky po 1. 7. 2009 – postup podle 
nových vyhlášek a platby za zkoušku

– Týká se přihlášených k atestaci po 
1.7.2009

– Platba bankovním převodem nebo přímo v 
pokladně IPVZ

– Výše úhrady
• Řádný termín – 3 500 Kč (1 500 + 2 000)

• 1. Opakování – 5 000 Kč (2 000 + 3 000)

• 2. Opakování – 7 000 Kč (3 000 + 4 000) 



Postup pro získání specializované 

způsobilosti § 44

 Lékař se specializací I. stupně získá 
specializovanou způsobilost v obdobném oboru 
potvrzením od MZ 

 Doloží či doplní-li si odbornou praxi (včetně 
výkonů) podle vzdělávacího programu do 5 let 
ode dne účinnosti zákona (§44, odst.1, věta 1.-5.)

 Je třeba podat žádost s požadovanými doklady 
o praxi a výkonech splněných do 2.4.2009 na 
MZ (www.mzcr.cz). MZ vydá potvrzení o 
spec.způsob.

 Bez doplnění praxe, pokud získal osvědčení ČLK 
k výkonu soukromé lékařské do 17.4.2009 

 žádost s požadovanými doklady na MZ 
(www.mzcr.cz)

http://www.mzcr.cz/
http://www.mzcr.cz/


Děkuji 

za 

pozornost


