
 

PLATNÉ ZN NÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZM N § 21 
Atestační zkouška 

(1) Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle 
zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem na základě žádosti uchazeče o 
vykonání atestační zkoušky. Oborové atestační komise zřizuje ministerstvo jako svůj poradní orgán. 
Členy oborových atestačních komisí jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh univerzit, 
České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory, odborných 
společností, akreditovaných zařízení, vzdělávacích zařízení a pro obor posudkové lékařství též na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení. U lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů v působnosti Ministerstva obrany je na návrh Ministerstva obrany oborová 
atestační komise doplněna vždy o jednoho odborníka v oblasti vojenského zdravotnictví. Ministr 
zdravotnictví vždy jmenuje členem oborové atestační komise minimálně jednu osobu, která je 
současně členem příslušné akreditační komise. Ministerstvo vždy do 1. prosince zveřejní na svých 
internetových stránkách seznam jmenovaných členů atestačních komisí pro následující kalendářní 
rok. Ministerstvo vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny 
atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok. Ministerstvo, případně pověřená organizace 
zajišťující průběh atestačních zkoušek, zajistí, že oborová atestační komise pro každý z termínů 
atestační zkoušky má nejméně 3 členy, z nichž jeden člen je vždy současně členem příslušné 
akreditační komise a jeden člen byl jmenován na návrh České lékařské komory, České 
stomatologické komory nebo České lékárnické komory. Členové oborové atestační komise pro daný 
termín atestační zkoušky si ze svého středu zvolí předsedu této komise. 
(2) Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených 
prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků 
posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace. O nesplnění požadavků pro vykonání 
atestační zkoušky rozhodne ministerstvo.  
(3) Atestační zkoušky, nejde-li o atestační zkoušku pro obor všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékárenství, se účastní školitel uchazeče; neúčastní-li se atestační zkoušky školitel 
uchazeče, účastní se jí garant oboru nebo garantem oboru určený jiný lékař, zubní lékař nebo 
farmaceut se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, z nějž je atestační zkouška 
vykonávána. Tento lékař, zubní lékař nebo farmaceut musí být v základním pracovněprávním 
vztahu k akreditovanému zařízení, ve kterém probíhalo specializační vzdělávání uchazeče, nebo ve 
služebním poměru. Osoby uvedené ve větě první mají právo účastnit se atestační zkoušky. 
(4) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace zajišťuje  
a) přípravu a průběh atestační zkoušky a 
b) vypracování posudků atestačních prací, pokud je podmínka vypracování atestační práce součástí 
vzdělávacího programu oboru specializačního vzdělávání. 
(5) Atestační zkouška se může ve stejném oboru specializačního vzdělávání opakovat nejvýše 
dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané atestační zkoušky. 
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(6) Ministerstvo vydá lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi, který úspěšně vykonal atestační 
zkoušku, diplom o specializaci. Náležitosti a vzor diplomu stanoví prováděcí právní předpis. 
7) Léka i, kte í získají specializovanou způsobilost v oboru Pediatrie, se považují pro účely 
poskytování primární ambulantní péče za léka e se specializací v oboru Praktické léka ství 
pro d ti a dorost, pokud úsp šn  dokončí kvalifikační kurz. Ministerstvo stanoví obsah 
kvalifikačního kurzu a určí subjekt, který provede vzd lávání v kvalifikačním kurzu a vydává 
potvrzení o absolvování kurzu; dále stanoví náležitosti žádosti o za azení do kvalifikačního 
kurzu, zkušební ád a obsah zkoušky, která je podmínkou pro úsp šné dokončení 
kvalifikačního kurzu, a náležitosti potvrzení o úsp šném dokončení kvalifikačního kurzu. 
Subjekt provád jící vzd lávání v kvalifikačním kurzu, obsah kvalifikačního kurzu, datum pro 
podání žádosti o za azení do kvalifikačního kurzu a její náležitosti, zkušební ád a obsah 
zkoušky zve ejní ministerstvo ve V stníku Ministerstva zdravotnictví. 
8) Léka i, kte í získají specializovanou způsobilost v oboru Praktické léka ství pro d ti a 
dorost, se považují za léka e se specializací v oboru Pediatrie, pokud úsp šn  dokončí 
kvalifikační kurz. Ministerstvo stanoví obsah kvalifikačního kurzu a určí subjekt, který 
provede vzd lávání v kvalifikačním kurzu a vydává potvrzení o absolvování kurzu; dále 
stanoví náležitosti žádosti o za azení do kvalifikačního kurzu, zkušební ád a obsah zkoušky, 
která je podmínkou pro úsp šné dokončení kvalifikačního kurzu, a náležitosti potvrzení o 
úsp šném dokončení kvalifikačního kurzu. Subjekt provád jící vzd lávání v kvalifikačním 
kurzu, obsah kvalifikačního kurzu, datum pro podání žádosti o za azení do kvalifikačního 
kurzu a její náležitosti, zkušební ád a obsah zkoušky zve ejní ministerstvo ve V stníku Ministerstva zdravotnictví. 

„P íloha č. 1 k zákonu č. 95/2004 Sb. 
Specializační obory specializačního vzdělávání léka ů, zubních léka ů a farmaceutů  1. LÉKA I 

Specializační obor Základní kmen Označení odbornosti Minimální délka 
vzd lávání                        (v letech) 
včetn  délky 
vzd lávání v základním kmeni 1. alergologie a klinická imunologie interní nebo pediatrický alergolog a klinický imunolog 4,5 2. anesteziologie a intenzivní medicína anesteziologický anesteziolog 4,5 3. cévní chirurgie  chirurgický cévní chirurg 5 4. dětská a dorostová psychiatrie psychiatrický nebo pediatrický dětský a dorostový psychiatr 4,5 
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5. dětská chirurgie chirurgický dětský chirurg 5 6. dětská neurologie neurologický nebo pediatrický dětský neurolog 4,5 7. dermatovenerologie dermatovenerologický  dermatovenerolog 4,5 8. endokrinologie a diabetologie interní nebo pediatrický endokrinolog a diabetolog 5 9. gastroenterologie interní nebo chirurgický gastroenterolog 5 10. geriatrie  interní nebo 
všeobecné praktické 
lékařství geriatr 4 11. gynekologie a porodnictví gynekologicko-porodnický gynekolog a porodník 4,5 12. hematologie a 

transfuzní lékařství interní nebo pediatrický hematolog a transfuziolog 4,5 13. hygiena a epidemiologie hygienicko-epidemiologický  hygienik a epidemiolog 4 14. chirurgie chirurgický  chirurg 5 15. infekční lékařství interní nebo pediatrický  infekcionista 4 16. kardiochirurgie kardiochirurgický kardiochirurg 6 17. kardiologie interní  kardiolog 5 18. klinická biochemie interní nebo pediatrický  klinický biochemik 4,5 19. klinická onkologie interní klinický onkolog 5 20.  radiační onkologie interní radiační onkolog 5 21. lékařská genetika interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický lékařský genetik 4 22. lékařská mikrobiologie interní nebo pediatrický  lékařský mikrobiolog 4,5 23. maxilofaciální chirurgie Maxilofaciálně-chirurgický maxilofaciální chirurg 5 24. nefrologie interní nefrolog 5 25. neurochirurgie neurochirurgický  neurochirurg 6 26. neurologie neurologický  neurolog 4,5 27. nukleární medicína interní nebo radiologický lékař se specializovanou 
způsobilostí v nukleární medicíně 4 
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28. oftalmologie oftalmologický  oftalmolog 4,5 29. ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ortopedický  ortoped 5 30. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku otorinolaryngologický  otorinolaryngolog 4,5 31. patologie patologický  patolog 4,5 32. pediatrie pediatrický  pediatr 4,5 33. plastická chirurgie chirurgický  plastický chirurg 5 34. pneumologie a ftizeologie interní pneumolog 4 35. praktické léka ství 
pro d ti a dorost pediatrický praktický léka  pro 

d ti a dorost 4 36. psychiatrie psychiatrický psychiatr 4,5 37. radiologie a zobrazovací metody radiologický  radiolog 4,5 38. rehabilitační a fyzikální medicína interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický rehabilitační lékař 4 39. revmatologie interní revmatolog 5 40. soudní lékařství patologický soudní lékař 4,5 41. urgentní medicína anesteziologický nebo chirurgický nebo interní nebo  
všeobecné praktické 
lékařství urgentní lékař 5 42. urologie urologický  urolog 5 43. vnitřní lékařství interní internista 5 44. všeobecné praktické 

lékařství interní nebo 
všeobecné praktické 
lékařství praktický lékař 3  2. ZUBNÍ LÉKA I 

Specializační obor Označení odbornosti Minimální délka vzd lávání (v letech)   1. orální a maxilofaciální chirurgie orální a maxilofaciální chirurg 5 2. ortodoncie  ortodontista 3 3. klinická stomatologie klinický stomatolog 4 
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 3. FARMACEUTI 
Specializační obor Základní kmen Označení odbornosti Minimální délka 

vzd lávání (v letech) 
včetn  délky 
vzd lávání v základním kmeni 1. farmaceutická technologie technologicko-laboratorní farmaceutický technolog 4 2. klinická farmacie lékárenský klinický farmaceut 5 3. laboratorní a 

vyšetřovací metody ve zdravotnictví technologicko-laboratorní farmaceut se 
způsobilostí v laboratorních a 
vyšetřovacích metodách 4 4. praktické lékárenství  lékárenský praktický lékárník 3 5. radiofarmaka  technologicko-laboratorní radiofarmaceut 4   
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