INFORMACE O ZMĚNÁCH SOUVISEJÍCÍCH S VYDÁNÍM NOVELY ZÁKONA
95/2004 SB. ÚČINNÉ OD 1.7.2017
➢ Specializační obory
✓ 43 specializačních oborů – lékaři
✓ 3 specializační obory – zubní lékaři
✓ Angiologie, traumatologie a pracovní lékařství již nejsou specializačními (základními) obory,
ale jsou od 18.8.2018 nástavbovými obory dle vyhlášky č. 152/2018 Sb. Lékaři, kteří se před
1.7.2017 zařadili do oboru angiologie, traumatologie a pracovní lékařství mohou dokončit
specializační vzdělávání a získat specializovanou způsobilost dle zákona 95/2004 Sb. ve
znění účinném před 1.7.2017.
✓ Obory dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost již nejsou specializačními obory
– vnikl zcela nový obor pediatrie. Lékaři, kteří se před 1.7.2017 zařadili do oboru dětské
lékařství a specializační vzdělávání dokončí a získají specializovanou způsobilost dle zákona
95/2004 Sb. ve znění účinném před 1.7.2017 se považují pro účely poskytování ambulantní
péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud úspěšně
ukončí kvalifikační kurz.
✓ Náplň jednotlivých specializačních oborů stanoví Věstníky MZČR vydané v letech 20182019. Ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstnících MZČR je pouze náplň
vlastního specializovaného výcviku více na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vzdelavaciprogramy_943_3.html.

➢ Základní kmeny lékařů
✓ 19 základních kmenů
✓ Náplň kmenů stanoví vyhláška č. 221/2018 Sb. účinná od 9.10.2018.
✓ Délka vzdělávání v základním kmeni lékaře je 30 měsíců.
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➢ Zařazení do specializačního oboru
✓ Lékaři se zařazují do specializačních oborů na lékařských fakultách s výjimkou
specializačního oboru Všeobecné praktické lékařství, tento obor zůstává v kompetenci IPVZ.
✓ Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pokud mají
shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po
vydání certifikátu o absolvování základního kmene.
✓ Lékař nemůže být současně zařazen ve specializačním oboru a nástavbovém oboru.
✓ Lékař nemůže být současně zařazen na dvou pověřených organizacích. POZOR!! Výjimkou
je zařazení do specializačního oboru Všeobecné praktické lékařství. Příklad: Pokud se lékař
zařadí na lékařské fakultě do oboru Vnitřní lékařství, absolvuje základní interní kmen a získá
certifikát o absolvování interního kmene, může se následně zařadit na IPVZ do oboru
Všeobecné praktické lékařství, který má také interní kmen.

➢ Zápočet praxe (jednotlivé formuláře žádosti pro započtení praxí jsou k dispozici na webu LF UP
v části formuláře https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani/#c6070)
✓ Zápočet praxe absolvované v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni
provádějí lékařské fakulty. Lékařské fakulty zde rozhodují v souladu se zákonem 500/2004
Sb. Správní řád. POZOR!! Je nutné dodržovat lhůtu 30 dnů pro vydání správního rozhodnutí
o započtení praxe.
✓ Zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe u osob zařazených do
specializačního oboru pediatrie. Příklad: Lékařka zařazená po 1.7.2017 do oboru pediatrie
přerušila výkon povolání lékaře z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. Na
žádost se lékařce započte do odborné praxe doba v délce 3 měsíců u každého dítěte, trvala-li
mateřská nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby
odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení rozhodují lékařské fakulty.
✓ Započtení praxe na neakreditovaném pracovišti – ministr zdravotnictví může na základě
písemné žádosti lékaře udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na
neakreditovaném pracovišti.
✓ Započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu z původního do nového vzdělávacího
programu - dle přechodných ustanovení zákona 67/2017 Sb., odst. 3b) může lékař zařazený

do specializačního oboru do 30. 6. 2017 (VP 2005–2015) dokončit vzdělávání ve stejném
oboru dle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2017. V tomto případě je
nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe. O započtení rozhoduje MZČR
a výkonem této činnosti pověřilo IPVZ.

➢ Teoretická část vzdělávacích programů – specializační kurzy
✓ Úprava délky některých základních povinných kurzů: Radiační ochrana 8 hodin, nyní 4
hodiny; Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí 8 hodin, nyní 4 hodiny;
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 16 hodin, nyní 12 hodin. Lékařská
první pomoc zůstává 20 hodin.
✓ Uznávání kurzů – Lékaři zařazení do oboru před 1.7.2017 mohou absolvovat teoretické
kurzy:
o Na základě příslušného vzdělávacího programu, dle kterého jsou zařazeni do oboru,
tj. kurzy uvedené ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před 1. 7.
2017.
o Lékaři, kteří ještě nemají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy
uvedené ve vyhlášce č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Příklad:
Lékař se zařadil do oboru Vnitřní lékařství před 1.7.2017, nemá ukončený základní kmen
a neabsolvoval kmenový kurz Novinky z vnitřního lékařství, pokud lékař absolvuje kurz
Základy vnitřního lékařství, dle vyhlášky 221/2018 Sb. bude mu uznán.
o Lékaři, kteří již mají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy
uvedené ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uveřejněné ve
Věstníku MZ po 1. 7. 2017. Příklad: Lékař se zařadil do oboru Vnitřní lékařství před
1.7.2017, může absolvovat předatestační kurz Vnitřní lékařství dle VP Vnitřní lékařství
2019 a bude mu uznán.
o Lékařům zařazeným po 1.7.2017, kteří absolvovali specializační kurzy akreditované dle
původních vzdělávacích programů, budou tyto vzdělávací akce také uznány.

➢ Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni
✓ Zkušební řád zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni upravuje prováděcí
předpis. Tato prováděcí vyhláška nebyla dosud vydána a lékařské fakulty na základě pokynu
MZČR musí organizovat kmenové zkoušky subsidiárně v souladu s vyhláškou č. 188/2009
Sb. o atestační zkoušce. Koordinační rada pro specializační vzdělávání na základě tohoto
závazného pokynu připravila metodiku organizace kmenových zkoušek pro rok 2019.
✓ Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat
nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.
✓ Po složení kmenové zkoušky vydá lékařská fakulta lékaři certifikát o absolvování základního
kmene. Vzor certifikátu je stanoven prováděcím předpisem č. 259/2018 Sb.
✓ V některých případech lékaři zařazeni do specializačního oboru po 1.7.2017 nemusejí skládat
kmenovou zkoušku. Příklad 1: Lékař se zařadil před 1. 7. 2017 do oboru Vnitřní lékařství
absolvoval základní interní kmen pro obor Vnitřní lékařství a následně mu byl vydán
certifikát o absolvování interního kmene, nebo již obor Vnitřní lékařství zakončil atestační
zkouškou a získal specializovanou způsobilost. Po 1.7.2017 se rozhodl zařadit se do oboru
Nefrologie s interním kmenem. V tomto případě již lékař nebude skládat kmenovou zkoušku,
pouze si doplní veškerou praxi tak, aby byla v souladu s náplní interního kmene dle vyhlášky
č. 221/2018 Sb. a vlastního specializovaného výcviku dle vzdělávacího programu Nefrologie
2019. Lékař si požádá na LF, u které je evidován, o zápočet praxe z oboru Vnitřní lékařství
do oboru Nefrologie.
Příklad 2: Lékař byl zařazen před 1.7.2017 do oboru chirurgie, absolvoval základní kmen dle
VP Chirurgie 2011 a získal certifikát o absolvování chirurgického kmene. Následně by rád
specializační vzdělávání dokončil dle nového vzdělávacího programu Chirurgie 2019
účinného po 1.7.2017. V tomto případě již lékař nebude skládat kmenovou zkoušku, pouze si
doplní veškerou praxi tak, aby byla v souladu s náplní chirurgického kmene dle vyhlášky č.
221/2018 Sb. a vlastního specializovaného výcviku vzdělávacího programu Chirurgie 2019.
Lékař si požádá o zápočet již absolvované praxe IPVZ.

➢ Atestační zkouška
✓ Atestační zkouška je organizována v souladu s dosud platnou vyhláškou 188/2009 Sb. o
atestační zkoušce. Nový prováděcí předpis nebyl dosud vydán.
✓ Atestační komise – současné znění zákona 95/2004 Sb. upravuje složení atestační komise.
Atestační komise má nejméně 3 členy, z nichž jeden člen je vždy současně členem příslušné
akreditační komise a jeden člen byl jmenován na návrh ČLK. U lékařů v působnosti
Ministerstva obrany je atestační komise doplněna vždy o jednoho odborníka v oblasti
vojenského zdravotnictví.
✓ Účast školitele u atestační zkoušky – účast školitele je žádoucí, výslovně však lékařská
fakulta školitele na atestační zkoušku nezve. Neúčast školitele nemá vliv na průběh atestační
zkoušky.
✓ Pokud k atestační zkoušce přistupují lékaři zařazení do VP 2005, 2009-2010, 2011, 2015,
2018, 2019) je vždy nutné ctít příslušný vzdělávací program a předpokladem přístupu
k atestační zkoušce je splnění všech podmínek daných vzdělávacím programem, dle kterého
lékař k atestační zkoušce přistupuje.

➢ Akreditace
✓ Od 1.7.2017 se v rámci teoretické části vzdělávacích programů nepodává žádost o udělení
akreditace na jednotlivé vzdělávací akce, ale na jednotlivé kmeny a specializované výcviky.
Lékařská fakulta tedy musí podat 19 x žádost o udělení akreditace k provádění vzdělávání
v základním kmeni a 43x žádost o udělení akreditace k provádění vzdělávání ve vlastním
specializovaném výcviku.
✓ LF UP má udělenu akreditaci k provádění vzdělávání ve všech základních kmenech lékařů.
✓ Postupně jsou podávány na MZČR žádosti o udělení akreditace k provádění vzdělávání ve
vlastním specializovaném výcviku specializačních oborů, které již byly vydány ve Věstnících
MZČR.
✓ Lékař, který se zařadil do specializačního oboru v době od 1. 7. 2017 do 8. 10. 2018
splňoval podmínky absolvování praxe na akreditovaném pracovišti pouze do 30. 4. 2019
(POZOR!!! týká se pouze praxe v základním kmeni dle vyhlášky 221/2018 Sb.). Pokud
pracoviště nemá od 1. 5. 2019 udělenu akreditaci dle nových vzdělávacích programů, pracuje

lékař od této doby na neakreditovaném pracovišti. V tomto případě musí lékař požádat
na MZČR o udělení výjimky ministra.
✓ Lékař, který se zařadil do specializačního oboru po 9.10.2018 nesplňuje podmínky
absolvování praxe na akreditovaném pracovišti od doby zařazení až do doby získání platné
akreditace pracoviště dle nových vzdělávacích programů. V tomto případě musí lékař požádat
na MZ ČR o udělení výjimky ministra.
✓ Lékař zařazený do 30. 6. 2017 – pracoviště, která měla platnou akreditaci pro vzdělávací
programy 2005, 2009, 2010, 2011 a 2015 k 30. 6. 2017, mohou i nadále uskutečňovat
vzdělávání, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu dalších 7 let
od nabytí účinnosti zákona 95/2004 Sb., v aktuálním znění (tj. k 1. 7. 2017).

V Olomouci dne 29. října 2019

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Proděkan LF UP v Olomouci

