
 

 

ZÁKON 

ze dne ………………2016, 

kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 

Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona 

č. 126/2016 Sb., se mění takto:  

1. V § 1 odst. 1 se slova „práva Evropských společenství1)“ a v § 28b odst. 7 se slova 

„práva Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie1).“. 

Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 

o uznávání odborných kvalifikací, ve znění nařízení Komise (EU) č. 213/2011 ze 

dne 3. března 2011, kterým se mění přílohy II a V směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 

2005/36/EU o uznání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní 

spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu 

(„nařízení o systému IMI“). 

Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální 

normy pro přijímání žadatelů o azyl. 

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny. 

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, v platném 

znění. 

Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které 

musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby 

mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje 

mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany. 

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání 

státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu. 

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní 

příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi 

pomoc k nedovolenému přistěhovalectví, a kteří spolupracují s příslušnými orgány. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 

o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení 

směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 

75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
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Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání 

státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, 

neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby. 

Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro 

poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob 

a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí 

v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími. 

Nařízení Komise (EU) č. 213/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se mění přílohy II 

a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných 

kvalifikací.“. 

2. V § 2 písmena e) a f) znějí: 

„e) vlastním specializovaným výcvikem specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů 

navazující na specializační vzdělávání v základním kmeni, 

f) samostatným výkonem povolání lékaře výkon činností, ke kterým je lékař způsobilý bez 

odborného dozoru nebo odborného dohledu, a to na základě vlastního zhodnocení a 

posouzení zdravotního stavu pacienta a s tím souvisejících okolností,“.  

3. V § 2 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) až k), která znějí: 

„g) samostatným výkonem povolání zubního lékaře a farmaceuta výkon činností, ke kterým 

je zubní lékař nebo farmaceut způsobilý bez odborného dohledu, a to na základě 

vlastního zhodnocení a posouzení zdravotního stavu pacienta a s tím souvisejících 

okolností, 

h) výkonem povolání lékaře pod odborným dozorem výkon činností lékaře s odbornou 

způsobilostí před získáním certifikátu o absolvování základního kmene,  

i) výkonem povolání lékaře pod odborným dohledem výkon činností lékaře s odbornou 

způsobilostí po získání certifikátu o absolvování základního kmene,  

j) výkonem povolání farmaceuta pod odborným dohledem výkon činností v rozsahu 

stanoveném farmaceutem oprávněným vykonávat povolání samostatně podle písmene g), 

k) výkonem povolání zubního lékaře pod odborným dohledem výkon činností v rozsahu 

stanoveném zubním lékařem oprávněným vykonávat povolání samostatně podle písmene 

g),“. 

Dosavadní písmena g) až m) se označují jako l) až r). 

4. V § 2 písmeno l) zní:  

„l) pověřenou organizací  

1. právnická osoba zřízená ministerstvem, kterou ministerstvo pověřilo výkonem 

některých činností podle tohoto zákona, nebo 

2. právnická osoba, se kterou ministerstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu podle § 43b 

za účelem přenesení výkonu některých činností podle tohoto zákona,“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/81893/68760/72202)



 

 

- 3 - 

5. V § 2 písmeno q) zní: 

„q) odbornou společností každá odborná společnost z odborných společností sdružených 

v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a další odborné společnosti, které 

jsou právnickou osobou nebo organizační složkou právnické osoby a které sdružují 

lékaře, zubní lékaře nebo farmaceuty s odbornou nebo specializovanou způsobilostí 

k výkonu daného zdravotnického povolání za účelem podpory jejich odborné úrovně,“. 

6. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až u), 

která znějí: 

„s) zvláštní specializovanou způsobilostí způsobilost pro výkon činností, které jsou 

podmíněny získáním znalostí a dovedností podle vzdělávacího programu nástavbového 

oboru, 

t) školicím pracovištěm akreditované zařízení se školícím místem obsazeným 

zdravotnickým pracovníkem, 

u) univerzitou vysoká škola univerzitní2a), která uskutečňuje příslušný akreditovaný 

zdravotnický magisterský studijní program.“. 

7. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za větu druhou vkládají věty „Je-li 

posuzovanou osobou lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické 

lékařství, který je v základním pracovněprávním vztahu, zdravotní způsobilost posuzuje 

a lékařský posudek vydává jiný poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné 

praktické lékařství, než ten, ke kterému je posuzovaný lékař v základním 

pracovněprávním vztahu. Je-li posuzovanou osobou lékař se specializovanou 

způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, který je ve služebním poměru, 

zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává jiný poskytovatel 

zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, než ten, ke kterému je 

posuzovaný lékař zařazen nebo jmenován na služební místo. Lékařský posudek nesmí 

být vydán osobou blízkou.“. 

8. V § 3 odst. 2 písm. b) bod 1 zní: 

„1. na vyžádání správního úřadu, který vydal oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb, jde-li o poskytovatele zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat 

zdravotní služby bez ustanovení odborného zástupce, o odborného zástupce, je-li 

ustanoven, nebo o zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb,“. 

9. V § 3 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 3 a 

4, které znějí: 

„3. na vyžádání ministerstva, jde-li o zdravotnického pracovníka podle tohoto zákona, 

který vykonává zdravotnické povolání, nebo  

4.  na vyžádání České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České 

lékárnické komory, jde-li o jejího člena, který vykonává zdravotnické povolání.“. 
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10. V § 3 odstavec 5 zní:  

„(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů26), dokladem 

prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba 

občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 

letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát 

uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej 

získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem 

nebo příslušným orgánem tohoto státu. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného 

členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě 

Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost 

výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci 

trestů jiného členského státu Evropské unie26).“. 

11. V § 4 odstavec 2 zní: 

 „(2) Výkonem povolání lékaře s odbornou způsobilostí je preventivní, diagnostická, 

léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péče podle zákona o zdravotních 

službách prováděná lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dozorem nebo odborným 

dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí a dále revizní činnost podle zákona 

upravujícího veřejné zdravotní pojištění prováděná lékařem s odbornou způsobilostí pod 

odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí. Pro účely § 5 odst. 5 se za výkon 

povolání lékaře považuje také metodická, koncepční, výzkumná a vzdělávací činnost v oblasti 

zdravotnictví.“. 

12. V § 4 odstavec 3 zní: 

„(3) Bez odborného dozoru může lékař s odbornou způsobilostí vykonávat činnosti, které 

odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem podle odstavce 1 a které jsou 

stanovené prováděcím právním předpisem. Lékař s odbornou způsobilostí může před 

získáním certifikátu o absolvování základního kmene vykonávat další činnosti v rozsahu, 

který mu písemně stanoví jeho školitel, a to pod odborným dohledem.“. 

13. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí: 

„(4) Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí a s certifikátem 

o absolvování základního kmene vykonávat  

a) činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním 

v základním kmeni a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem,  

b) revizní činnost podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, a 

c) další činnosti v rozsahu, který mu písemně stanoví jeho školitel. 

(5) Výkon činností podle odstavce 3 věty první a odstavce 4 není považován za 

samostatný výkon povolání lékaře podle § 5 odst. 3. 

(6) Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve 

zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou 

dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut. Odborný dohled vykonává 

lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou 

dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou 

způsobilostí, do 30 minut. Lékař, který vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v 
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základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním 

poměru, anebo musí být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k 

výkonu činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází. 

(7) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit výkon odborného dozoru a 

odborného dohledu podle odstavců 3, 4 a 6.“. 

14. V § 5 odstavec 1 se věta druhá nahrazuje větami „Specializační vzdělávání lékaře 

probíhá ve specializačním oboru. Náležitosti a vzor diplomu o získání specializované 

způsobilosti stanoví prováděcí právní předpis.“. 

15. V § 5 odstavec 2 zní: 

„(2) Specializační obory specializačního vzdělávání lékaře, označení odbornosti, základní 

kmeny pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání a délka specializačního vzdělávání 

jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“. 

16. V § 5 odst. 3 větě první se za slova „specializované způsobilosti“ vkládají slova „nebo 

zvláštní specializované způsobilosti“ a ve větě druhé se slova „revizní“ nahrazují slovy 

„činnost řídící u poskytovatele zdravotních služeb“. 

17. V § 5 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „ , přitom její rozsah nesmí být 

nižší než je polovina stanovené týdenní pracovní doby; jde-li o osobu na rodičovské 

dovolené nebo osobu, pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky, rozsah 

pracovní doby nesmí být nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby“. 

18. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Do specializačního vzdělávání lékaře se 

nezapočítává doba výkonu zdravotnického povolání přesahující stanovenou týdenní 

pracovní dobu. Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka 

specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe 

probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že 

toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se 

vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání 

vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi 

uskutečňoval. Ministr zdravotnictví vydá rozhodnutí do 90 dní ode dne podání žádosti. 

Na základě výjimky uvedené ve větě čtvrté lze do specializačního vzdělávání započíst 

nejvýše tři čtvrtiny stanovené délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru. 

V rámci řízení o žádosti účastníka specializačního vzdělávání může ministr 

zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“. 
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19. V § 5 odst. 5 se věta první nahrazuje větami „Specializační vzdělávání se uskutečňuje 

při výkonu lékařského povolání podle prováděcích právních předpisů a vzdělávacích 

programů jednotlivých specializačních oborů. Specializační vzdělávání se skládá ze 

 základního kmene, na který navazuje vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku. 

Specializační vzdělávání zahrnuje účast na veškerých lékařských výkonech v rámci 

oboru, ve kterém specializační vzdělávání probíhá, včetně případné účasti v 

nepřetržitém pracovním režimu. Specializační vzdělávání se uskutečňuje v základním 

pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru.“ a ve větě páté se čárka za slovem 

„komorou“ nahrazuje slovem „a“ a slova „ , akreditovanými a vzdělávacími zařízeními“ 

se zrušují. 

20. V § 5 odst. 6 větě první se slova „minimální celkovou délku přípravy,“ zrušují, slovo 

„přípravy“ se nahrazuje slovy „specializačního vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku“, slova „ , včetně doplňkové praxe“ se nahrazují slovy „včetně doporučené 

doplňkové praxe“ a věta třetí se nahrazuje větou „Ve vzdělávacím programu je též 

stanoven obsah teoretické části specializačního vzdělávání lékařů.“. 

21. V § 5 odst. 7 se ve větě první za slova „Do specializačního vzdělávání lékaře“ vkládají 

slova „zařazeného do oboru specializačního vzdělávání podle § 19 odst. 3“ a za větu 

první se vkládá věta „Doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia 

v doktorském studijním programu nebo jeho části se započte do specializačního 

vzdělávání lékaře pouze v případě, že souběžná doba výkonu povolání lékaře 

v pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb dosahovala alespoň 

poloviny stanovené týdenní pracovní doby.“.   

22. V § 5 odstavec 8 zní: 

„(8) Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního 

vzdělávání podle § 19 odst. 3 se započítá odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná   

a) v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni, pokud odpovídá její obsah 

a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu nebo pokud odpovídá její obsah a rozsah 

obsahu vzdělávání v základním kmeni stanoveném prováděcím právním předpisem podle 

§ 5a odst. 3; o započtení odborné praxe rozhodne pověřená organizace; o odvolání proti 

tomuto rozhodnutí rozhoduje ministerstvo, nebo  

b) v cizině, pokud odpovídá její obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu a 

vysoká škola, nebo osoba, která je podle právních předpisů daného státu oprávněna 

poskytovat zdravotní služby, potvrzující praxi na svém pracovišti, zabezpečuje 

specializační vzdělávání lékařů v příslušném oboru v souladu s právními předpisy daného 

státu; o započtení rozhodne ministerstvo.“. 

23. V § 5 odst. 9 se ve větě první za slova „Do specializačního vzdělávání lékaře“ vkládají 

slova „zařazeného do oboru specializačního vzdělávání podle § 19 odst. 3“. 

24. V § 5 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní: 

„(10) Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního 

vzdělávání podle § 19 odst. 3 nebo podle § 21f odst. 3 se nezapočítá odborná praxe, popřípadě 
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její část absolvovaná v oboru, pro který bylo rozhodnuto o ukončení specializačního 

vzdělávání podle § 20 odst. 9.“. 

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 11 až 13.  

25. V § 5 se na konci odstavce 11 doplňují věty „Pokud z důvodu mateřské dovolené nebo 

rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 

do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do 

odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou 

dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li 

mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 

6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O započtení 

rozhodne pověřená organizace; o odvolání rozhoduje ministerstvo.“. 

26. V § 5 se odstavec 12 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 12. 

27. V § 5 se doplňují odstavce 13 až 20, které znějí: 

„(13) Účast na vzdělávání v prvním základním kmeni a v prvním specializačním oboru, 

do kterého je účastník specializačního vzdělávání zařazen podle tohoto zákona, se považuje za 

zvyšování kvalifikace podle zákoníku práce8). Jiné vzdělávání než v prvním základním kmeni 

a v prvním specializačním oboru, do kterého je účastník specializačního vzdělávání zařazen 

podle tohoto zákona, se považuje za prohlubování kvalifikace podle zákoníku práce8). 

(14) 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. 

(15) Lékař nemůže být souběžně zařazen ve specializačním oboru specializačního 

vzdělávání a v nástavbovém oboru. 

(16) Žádost o započtení odborné praxe podle odstavce 8 písm. a) kromě obecných 

náležitostí podle správního řádu obsahuje 

a) název oboru specializačního vzdělávání a název základního kmene, do kterého je 

účastník specializační vzdělávání zařazen,  

b) určení části a rozsahu vzdělávacího programu, do kterých má být odborná praxe 

započtena, 

c) datum zařazení do oboru specializačního vzdělávání, 

d) certifikát o absolvování základního kmene, byl-li absolvován, nebo diplom o získání 

specializované způsobilosti, byla-li získána, 

e) chronologický přehled odborné praxe, náplně činnosti lékaře včetně rozsahu týdenní 

pracovní doby a období, po které odborná praxe probíhala vydaný osobou, která právně 

jedná za poskytovatele zdravotních služeb, 

f) název a adresu akreditovaného zařízení, ve kterém probíhalo specializační vzdělávání 

žadatele. 

(17) Žádost o započtení odborné praxe podle odstavce 8 písm. b) vedle obecných 

náležitostí stanovených správním řádem obsahuje 
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a) název oboru specializačního vzdělávání a název základního kmene, do kterého je 

účastník specializačního vzdělávání zařazen, a 

b) určení části a rozsahu vzdělávacího programu, do kterých má být odborná praxe 

započtena. 

(18) Žadatel k žádosti podle odstavce 17 přiloží 

a) doklad o absolvované odborné praxi v cizině s uvedením chronologického přehledu 

praxe, náplně činnosti lékaře včetně rozsahu týdenní pracovní doby a období, po které 

odborná praxe probíhala, vydaného osobou, která právně jedná za vysokou školu, nebo 

osobou, která je podle právních předpisů daného státu oprávněna poskytovat zdravotní 

služby a zabezpečovat v příslušném oboru specializační vzdělávání v souladu s právními 

předpisy daného státu,   

b) potvrzení o skutečnosti, že vysoká škola nebo osoba, která je podle právních předpisů 

daného státu oprávněna poskytovat zdravotní služby, je též oprávněna poskytovat 

specializační vzdělávání lékařů v příslušném oboru v souladu s právními předpisy daného 

státu vydané příslušným orgánem daného státu.  

(19) Žádost o započtení doby do odborné praxe podle odstavce 11 kromě obecných 

náležitostí podle správního řádu obsahuje 

a) název oboru specializačního vzdělávání a název základního kmene, do kterého je 

účastník specializačního vzdělávání zařazen,  

b) datum zařazení do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie,  

c) doklad potvrzující čerpání mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. 

(20) Prováděcí předpis stanoví vzor žádosti o započítání odborné praxe, popřípadě její 

části podle odstavců 7 až 9.“. 

28. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 5a 

Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů 

(1) Základními kmeny jsou tyto kmeny: 

a) anesteziologický,  

b) dermatovenerologický, 

c) gynekologicko-porodnický, 

d) hygienicko-epidemiologický, 

e) chirurgický, 

f) interní, 

g) kardiochirurgický,  

h) maxilofaciálněchirurgický, 

i) neurochirurgický, 

j) neurologický, 

k) oftalmologický, 

l) ortopedický, 

m) otorinolaryngologický, 

n) patologický,  

o) pediatrický,  

p) psychiatrický,  

q) radiologický,  
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r) urologický a  

s) všeobecné praktické lékařství. 

(2) Délka vzdělávání v základním kmeni je 30 měsíců.  

(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke 

zkoušce je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických 

dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.  

Jsou–li splněny požadavky uvedené ve větě druhé, lze pokračovat ve vzdělávání ve vlastním 

specializovaném výcviku i tehdy, nebyla-li dosud složena zkouška.  

(4) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zajišťuje přípravu a průběh zkoušky po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni.  

(5) Zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném základním 

kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané 

zkoušky. Zkušební řád zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a složení 

zkušební komise stanoví prováděcí právní předpis. 

(6) Složí-li lékař zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, vydá ministerstvo 

nebo pověřená organizace lékaři certifikát o absolvování základního kmene. Náležitosti a vzor 

certifikátu o absolvování základního kmene stanoví prováděcí právní předpis. 

(7) Po vydání certifikátu o absolvování základního kmene může lékař požádat o zařazení 

do jiného specializačního oboru, pokud je základní kmen, který lékař úspěšně absolvoval, také 

první částí specializačního vzdělávání v oboru, do jehož zařazení lékař žádá.  

(8) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) obsah vzdělávání v základních kmenech,   

b) požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pracoviště, které jsou 

podmínkou pro získání akreditace k provádění vzdělávání v základním kmeni,  

c) členění, rozsah a obsah specializačního vzdělávání v základním kmeni, délku povinné 

odborné praxe v oboru, a typ pracoviště, na kterém odborná praxe probíhá,   

d) požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem 

prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni,  

e) rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke 

zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.“. 

29. V § 6 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „specializovaná“ se vkládají 

slova „a zvláštní specializovaná“. 

30. V § 6 odstavec 2 zní: 

„(2) Za přerušení výkonu povolání lékaře se považuje pro účely tohoto zákona i výkon 

povolání lékaře v rozsahu nižším, než je jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby 

souhrnně ze všech základních pracovněprávních vztahů, kde je druhem vykonávané práce 

povolání lékaře.“. 

31. V § 6 se doplňují odstavce 3 až 7, které znějí:   

„(3) Pokud lékař se specializovanou způsobilostí přerušil výkon povolání lékaře na dobu, 

která za posledních 7 let činila v celkovém součtu více než 6 let, je povinen se bezodkladně 
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po skončení přerušení výkonu povolání doškolit v rozsahu nejméně 60 pracovních dnů na 

pracovišti poskytovatele zdravotních služeb, poskytujícího zdravotní služby v oboru, pro 

který získal specializovanou způsobilost. Doškolení probíhá pod vedením lékaře s příslušnou 

specializovanou způsobilostí, který provede záznam o průběhu a ukončení doškolení do 

průkazu odbornosti podle § 23, a pokud lékař nemá tento průkaz, vydá o průběhu a ukončení 

doškolení potvrzení. V případě, že lékař získal specializovanou způsobilost ve více oborech, 

doškolení probíhá pouze v jednom z nich. V nástavbových oborech se doškolení neprovádí. 

(4) Lékař se specializovanou způsobilostí po dobu doškolování podle odstavce 3 může 

vykonávat činnosti uvedené v § 4 odst. 2 větě třetí; pod vedením lékaře uvedeným v odstavci 

3 větě druhé může vykonávat další činnosti, a to v rozsahu, který mu písemně tento lékař 

stanovil. 

(5) Doškolení probíhá jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím stanovené 

týdenní pracovní době. Doškolení může probíhat i jako rozvolněná příprava, to je při nižším 

rozsahu než stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je 

polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li příprava rozvolněná, celková délka, úroveň a 

kvalita nesmí být nižší, než v případě celodenní průpravy. 

(6) Do doškolení lékaře se nezapočítává doba výkonu zdravotnického povolání 

přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. 

(7) Akreditované zařízení nebo poskytovatel zdravotních služeb, ve kterém doškolení 

probíhá, vede pro potřeby doškolení dokumentaci o pracovní docházce.“.  

32. V § 7 odst. 2 větě první se slova „Za výkon“ nahrazují slovem „Výkonem“, slova „se 

považuje“ se nahrazují slovem „je“ a slovo „ , protetická“ se zrušuje. 

33. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Náležitosti a vzor diplomu o specializované 

způsobilosti stanoví prováděcí právní předpis.“. 

34. V § 8 odstavec 2 zní: 

„(2) Obory specializačního vzdělávání zubního lékaře, označení odbornosti a délka 

specializačního vzdělávání v daném oboru jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“. 
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35. V § 8 odst. 4 se slova „ , akreditovanými a vzdělávacími zařízeními“ zrušují. 

36. V § 8 odst. 5 větě první se slova „minimální celkovou délku přípravy“ nahrazují slovem 

„členění“, slova „obsah přípravy“ se nahrazují slovy „obsah specializačního vzdělávání“ 

a slova „ , včetně doplňkové praxe,“ se zrušují. 

37. V § 8 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Ve vzdělávacím programu je též stanoven 

obsah teoretické části specializačního vzdělávání zubních lékařů.“. 

38. V § 8 odst. 6 se slova „10 a 11“ nahrazují slovy „ , 10 až 18“. 

39. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Za přerušení výkonu povolání zubního lékaře se považuje pro účely tohoto zákona i 

výkon povolání zubního lékaře v rozsahu nižším než jedna pětina stanovené týdenní pracovní 

doby.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

40. V § 9 odst. 3 se za slova „Pokud zubní lékař“ vkládají slova „s odbornou způsobilostí“, 

slova „delší než 5 let v průběhu předcházejících 6 let“ se nahrazují slovy „ , která za 

posledních 7 let činila v celkovém součtu více než 6 let“, slovo „dní“ se nahrazuje 

slovem „dnů“, slova „na pracovišti“ se nahrazují slovy „v akreditovaném zařízení“, 

slova „nebo zubního lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí“ se nahrazují 

slovy „bez přerušení výkonu povolání zubního lékaře“ a slova „vyhotoví o průběhu a 

ukončení doškolení záznam“ se nahrazují slovy „provede záznam o průběhu a ukončení 

doškolení“. 

41. V § 9 se doplňují odstavce 4 až 9, které znějí: 

„(4) Zubní lékař s odbornou způsobilostí, který se nedoškolil podle odstavce 3, může 

vykonávat povolání zubního lékaře jen pod odborným dohledem zubního lékaře způsobilého 

k samostatnému výkonu povolání a pracujícího v oboru alespoň 5 let bez přerušení výkonu 

povolání zubního lékaře. 

(5) Pokud zubní lékař se specializovanou způsobilostí přerušil výkon povolání zubního 

lékaře na dobu, která za posledních 7 let činila v celkovém součtu více než 6 let, je povinen se 

bezodkladně po skončení přerušení výkonu povolání doškolit v rozsahu nejméně 60 

pracovních dnů v akreditovaném zařízení pro příslušný obor pod vedením zubního lékaře se 

specializovanou způsobilostí, který provede záznam o průběhu a ukončení doškolení do 

průkazu odbornosti podle § 23, a pokud zubní lékař nemá tento průkaz, vydá o průběhu a 

ukončení doškolení potvrzení. V případě, že zubní lékař získal specializovanou způsobilost ve 

více oborech, doškolení probíhá pouze v jednom z nich.  

(6) Bez odborného dohledu může zubní lékař se specializovanou způsobilostí po dobu 

doškolování podle odstavce 5 vykonávat pouze činnosti, k jejichž výkonu je způsobilý na 

základě získané odborné způsobilosti, pokud již byl doškolen pro výkon povolání zubního 

lékaře s odbornou způsobilostí.  
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(7) Doškolení probíhá jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím stanovené 

týdenní pracovní době. Doškolení může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 

rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je 

polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li příprava rozvolněná, celková délka, úroveň a 

kvalita nesmí být nižší, než v případě celodenní průpravy. 

(8) Do doškolení zubního lékaře se nezapočítává doba výkonu zdravotnického povolání 

přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. 

(9) Akreditované zařízení nebo poskytovatel zdravotních služeb, ve kterém doškolení 

probíhá, vede pro potřeby doškolení dokumentaci o pracovní docházce.“. 

42. V § 10 odstavec 2 zní: 

„(2) Po získání odborné způsobilosti podle odstavce 1 může farmaceut samostatně 

vykonávat činnosti, které jsou poskytováním lékárenské péče podle zákona o zdravotních 

službách, s výjimkou činností, k jejichž samostatnému výkonu je podmínkou získání 

specializované způsobilosti podle § 11. Farmaceut je dále způsobilý vykonávat činnosti, které 

nejsou poskytováním zdravotních služeb, a to při výrobě a kontrole léčiv a při skladování a 

distribuci léčiv u distributora léčiv podle zákona o léčivech8a).“. 

43. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:  

„(3) Za výkon povolání farmaceuta s odbornou způsobilostí se považuje také metodická, 

koncepční, výzkumná a vývojová činnost v oblasti zdravotnictví.“.  

44. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo „podle“ vkládá slovo „příslušného“ a slova 

„akreditovaném zařízení“ se nahrazují slovy „zařízení akreditovaném pro příslušný obor 

specializačního vzdělávání nebo pro příslušný obor doplňující odborné praxe“. 

45. V § 11 odstavec 2 zní: 

„(2) Obory specializačního vzdělávání farmaceuta, označení odbornosti a délka 

specializačního vzdělávání jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Specializační 

vzdělávání farmaceuta probíhá ve specializačním oboru.“. 

46. V § 11 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí: 

„(3) Žádost o zařazení do doplňující odborné praxe podává uchazeč zařízení 

akreditovanému v oboru, v němž má doplňující odborná praxe probíhat. Součástí žádosti jsou 

doklady o získané odborné způsobilosti, popřípadě o získané specializované způsobilosti, a 

průkaz odbornosti podle § 23. Absolventi akreditovaných zdravotnických programů 

uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyce než 

v českém, si mohou podat žádost o zařazení do doplňující odborné praxe až po ověření 

schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce podle § 35. 

(4) Pro průběh doplňující odborné praxe se § 20 použije obdobně.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/81893/68760/72202)



 

 

- 13 - 

(5) Ministerstvo vydá diplom o získané specializované způsobilosti na základě žádosti 

uchazeče, který absolvoval doplňující odbornou praxi podle odstavce 1 písm. b). K žádosti o 

vydání diplomu o získané specializované způsobilosti uchazeč přiloží potvrzení 

akreditovaného zařízení podle odstavce 1 písm. b).  

(6) Náležitosti a vzor diplomu o specializované způsobilosti získané úspěšným 

absolvováním atestační zkoušky a diplomu o specializované způsobilosti získané 

absolvováním doplňující odborné praxe stanoví prováděcí právní předpis.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 7 až 16. 

47. V § 11 odstavce 7 a 8 znějí: 

„(7) Získání specializované způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) je podmínkou pro 

výkon vzdělávací činnosti v rámci specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů a pro samostatný výkon činností  

a) při ochraně veřejného zdraví,  

b) v zařízeních transfúzní služby, 

c) v oboru farmaceutická technologie,  

d) v oboru laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a 

e) v oboru radiofarmaka. 

(8) Získání specializované způsobilosti podle odstavce 1 v oboru praktické lékárenství je 

podmínkou pro samostatný výkon činnosti při vedení lékárny podle zákona o léčivech8a).“. 

48. V § 11 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 až 11, které znějí: 

„(9) Získání specializované způsobilosti v oboru klinická farmacie podle odstavce 1 

písm. a) je podmínkou pro samostatný výkon činností klinického farmaceuta. 

(10) Získání zvláštní specializované způsobilosti v nástavbovém oboru nemocniční 

lékárenství je podmínkou pro samostatný výkon činnosti při vedení lékárny s odbornými 

pracovišti pro přípravu zvlášť náročných lékových forem; pro účely tohoto zákona se rozumí 

zvlášť náročnými lékovými formami sterilní léčivé přípravky určené k parenterální aplikaci 

připravované na odborných pracovištích lékáren. 

(11) Získání specializované způsobilosti podle odstavce 1 písm. a) v oboru radiofarmaka 

nebo v oboru farmaceutická technologie anebo získání zvláštní specializované způsobilosti v 

nástavbovém oboru nemocniční lékárenství je podmínkou pro samostatný výkon činnosti při 

přípravě zvlášť náročných lékových forem.“. 

Dosavadní odstavce 9 až 16 se označují jako odstavce 12 až 19.  

49. V § 11 odst. 12 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „7 až 11“. 

50. V § 11 odstavec 13 zní:  

„(13) Specializační vzdělávání a doplňující odborná praxe se uskutečňuje při výkonu 

povolání farmaceuta. Specializační vzdělávání se skládá ze vzdělávání v základním kmeni, na 

které navazuje vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku. Specializační vzdělávání se 
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uskutečňuje v základním pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. Vzdělávací 

programy schvaluje ministerstvo a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 

přitom spolupracuje s univerzitami, Českou lékárnickou komorou, odbornými společnostmi a 

pověřenou organizací.“. 

51. V § 11 odst. 14 větě první se za slovem „průprava“ doplňují slova „v akreditovaném 

zařízení“ a na konci textu věty první se doplňují slova „ , přitom její rozsah nesmí být 

nižší než je polovina stanovené týdenní pracovní doby“.  

52. V § 11 se na konci odstavce 14 doplňují věty „V oboru praktické lékárenství musí 

probíhat v akreditovaném zařízení pouze část specializačního vzdělávání vymezená 

v prováděcím právním předpisu a příslušném vzdělávacím programu. Do 

specializačního vzdělávání farmaceuta a doplňující odborné praxe se nezapočítává doba 

výkonu zdravotnického povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu.“. 

53. V § 11 se odstavce 15 až 17 zrušují. 

Dosavadní odstavce 18 a 19 se označují jako odstavce 15 a 16.  

54. V § 11 odst. 15 větě první se slova „ minimální celkovou délku přípravy“ nahrazují 

slovy „členění, rozsah a obsah specializačního vzdělávání v základním kmeni“. 

55. V § 11 se na konci odstavce 15 doplňuje věta „Ve vzdělávacím programu je též 

stanoven obsah teoretické části specializačního vzdělávání farmaceutů.“. 

56. V § 11 na konci textu odstavce 16 se slova „10 a 11“ nahrazují slovy „10 až 18“. 

57. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 11a 

Základní kmen farmaceutů 

(1) Základními kmeny jsou tyto kmeny: 

a) lékárenský a 

b) technologicko-laboratorní. 

(2) Délka vzdělávání v základním kmeni 

a) lékárenském je 18 měsíců, 

b) technologicko-laboratorním je 12 měsíců. 

(3) Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou. Podmínkou pro přihlášení ke 

zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem. Složení 

zkoušky je podmínkou pro zahájení vlastního specializovaného výcviku. Zkušební řád stanoví 

prováděcí právní předpis. 

(4) Složí-li farmaceut zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, vydá 

ministerstvo nebo pověřená organizace farmaceutovi certifikát o absolvování základního 
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kmene. Náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(5) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zajišťuje přípravu a průběh zkoušky po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni. 

(6) Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném základním 

kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané 

zkoušky. Zkušební řád zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(7) Bez odborného dohledu může farmaceut s odbornou způsobilostí, který získal 

certifikát o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, vykonávat 

činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním 

kmeni a které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.  

(8) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) obsah vzdělávání v základních kmenech, 

b) požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pracoviště, které jsou 

podmínkou pro získání akreditace k provádění vzdělávání v základním kmeni,  

c) členění, rozsah a obsah specializačního vzdělávání, délku povinné praxe v oboru, 

doplňkovou praxi, a typ pracoviště, na kterém praxe probíhá, 

d) požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem 

prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

e) rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke 

zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.“. 

58. V § 12 odst. 1 se slova „a specializovaná“ nahrazují slovy „ , specializovaná a zvláštní 

specializovaná“. 

59. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Za přerušení výkonu povolání farmaceuta se považuje pro účely tohoto zákona 

i výkon povolání farmaceuta v rozsahu nižším, než je jedna pětina stanovené týdenní pracovní 

doby.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.  

60. V § 12 odst. 3 se za slovo „farmaceut“ vkládají slova „s odbornou způsobilostí“, slova 

„delší než 5 let v průběhu předcházejících 6 let“ se nahrazují slovy „ , která za 

posledních 7 let činila v celkovém součtu více než 6 let“, slovo „dní“ se nahrazuje 

slovem „dnů“, slova „na pracovišti“ se nahrazují slovy „v akreditovaném zařízení“ a 

slova „vyhotoví o průběhu a ukončení doškolení záznam“ se nahrazují slovy „provede 

záznam o průběhu a ukončení doškolení“. 

61. V § 12 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:  

„(4) Pokud farmaceut se specializovanou způsobilostí přerušil výkon povolání farmaceuta 

na dobu, která za posledních 7 let činila v celkovém součtu 6 let, je povinen se bezodkladně 

po skončení přerušení výkonu povolání doškolit v rozsahu nejméně 60 pracovních dnů v 

akreditovaném zařízení pro příslušný obor pod vedením farmaceuta se specializovanou 
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způsobilostí, který provede záznam o průběhu a ukončení doškolení do průkazu odbornosti 

(§ 23), a pokud farmaceut nemá tento průkaz, vydá o průběhu a ukončení doškolení potvrzení. 

V případě, že farmaceut získal specializovanou způsobilost ve více oborech, doškolení 

probíhá pouze v jednom z nich. V nástavbových oborech se doškolení neprovádí. 

(5) Bez odborného dohledu může farmaceut se specializovanou způsobilostí po dobu 

doškolování podle odstavce 4 vykonávat pouze činnosti, které je způsobilý vykonávat na 

základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. 

(6) Doškolení probíhá jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím stanovené 

týdenní pracovní době. Doškolení může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 

rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší než je 

polovina týdenní pracovní doby. Je-li příprava rozvolněná, celková délka, úroveň a kvalita 

nesmí být nižší, než v případě celodenní průpravy. 

(7) Do doškolení farmaceuta se nezapočítává doba výkonu zdravotnického povolání 

přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. 

(8) Akreditované zařízení, ve kterém doškolení probíhá, vede pro potřeby doškolení 

dokumentaci o pracovní docházce.“.  

62. V § 13 odstavec 1 zní: 

„(1) Na základě udělené akreditace lze provádět konkrétně určený vzdělávací program 

nebo jeho část (dále jen „vzdělávací program“) specifikovaný datem jeho zveřejnění ve 

Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Akreditaci lze udělit pro  

a) základní kmen, 

b) vlastní specializovaný výcvik, 

c) část specializačního vzdělávání uskutečňovanou v rámci poskytování specializované 

ambulantní péče, 

d) obor specializačního vzdělávání, 

e) doplňující odbornou praxi, 

f) nástavbový obor, 

g) teoretickou část vzdělávacího programu, 

h) funkční kurz, 

i) zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky,  

j) část specializačního vzdělávání v oboru praktické lékárenství.“. 

63. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Akreditaci pro teoretickou část vzdělávacího programu uvedeného v odstavci 1 

písm. g) lze udělit pouze pověřené organizaci.“.   

64. V § 14 odstavec 1 zní: 

„(1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která hodlá 

uskutečňovat vzdělávání ve vzdělávacím programu uvedeném v § 13 odst. 1, předloží 

ministerstvu písemnou žádost o udělení akreditace. Žádost se předkládá ministerstvu 

v listinné podobě; přílohou listinného podání je i elektronická podoba žádosti na nosiči dat. V 

případě, že žádost o udělení akreditace předkládá poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná 
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právnická osoba zřízená jiným ústředním správním úřadem než ministerstvem, podává se tato 

žádost prostřednictvím ústředního správního úřadu, kterým byli tento poskytovatel 

zdravotních služeb nebo tato jiná právnická osoba zřízeni.“. 

65. V § 14 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: 

„(2) Kromě obecných náležitostí podle správního řádu žádost o udělení akreditace 

obsahuje“. 

66. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „obchodní firmu nebo název, sídlo,“, „a identifikační 

číslo osoby (dále jen „identifikační číslo")“, „bylo-li přiděleno, nebo jméno, popřípadě 

jména, a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo“ a „ , místo podnikání a 

identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, která žádost předkládá“ zrušují. 

67. V § 14 odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) název vzdělávacího programu podle § 13 odst. 1, který hodlá žadatel uskutečňovat; 

pokud žadatel hodlá uskutečňovat jen část vzdělávacího programu, uvede též vymezení 

této části vzdělávacího programu,“. 

68. V § 14 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; žadatel je povinen za 

smluvní zařízení doložit náležitosti uvedené v písmenech a) až g) a i)“. 

69. V § 14 odst. 2 písmena e) až g) znějí: 

„e) doklady o odborné a specializované způsobilosti nebo zvláštní specializované 

způsobilosti anebo jiné odborné kvalifikaci garanta oboru a školitele odpovědných za 

průběh vzdělávání na konkrétním pracovišti,  

f) údaje o odborné, specializované a zvláštní specializované způsobilosti zaměstnanců, kteří 

se budou podílet na vzdělávání, 

g) informace o technickém a věcném vybavení pro zajištění vzdělávání nejméně na dobu 

stanovenou příslušným vzdělávacím programem,“. 

70. V § 14 se odstavec 3 zrušuje. 

71. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 14a 

Prodloužení akreditace 

(1) Žádost o prodloužení akreditace podává akreditované zařízení ministerstvu, a to 

v listinné podobě; přílohou listinného podání je i elektronická podoba žádosti na nosiči dat. 

Žádost o prodloužení akreditace musí být ministerstvu doručena nejpozději 120 dnů přede 

dnem skončení platnosti akreditace. V případě, že žádost o prodloužení akreditace předkládá 

poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická osoba zřízená jiným ústředním správním 

úřadem než ministerstvem, podává se tato žádost prostřednictvím ústředního správního úřadu, 

kterým byli tento poskytovatel zdravotních služeb nebo tato jiná právnická osoba zřízeni. 
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(2) V žádosti o prodloužení akreditace musí být doloženy údaje uvedené v § 14 odst. 2 

písm. d) a g) a dále údaje uvedené v § 14 odst. 2, u nichž došlo ke změně. 

(3) Je-li žádost podle odstavce 1 podána a ministerstvo o ní nerozhodne do dne, kdy 

končí platnost akreditace, která má být na základě žádosti prodloužena, pak platnost 

akreditace, která má být na základě žádosti prodloužena, se prodlužuje do dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1.“. 

72. Nadpis § 15 zní: 

„Akreditační komise“. 

73. V § 15 odstavce 1 až 4 znějí: 

„(1) Ministerstvo zřizuje jako svoje poradní orgány akreditační komise pro jednotlivé 

obory specializačního vzdělávání. Ministerstvo může zřídit akreditační komise i pro 

nástavbové obory, zaměření doplňující odborné praxe, základní kmeny a zajištění praxe 

v rámci praktické části aprobační zkoušky. 

(2) Členy akreditační komise jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh 

ministerstva, České lékařské komory, České stomatologické komory, České lékárnické 

komory a lékařských fakult nebo farmaceutických fakult jednotlivých státních nebo veřejných 

vysokých škol zřízených v České republice zvláštním zákonem s ohledem na obory, které 

mají být specializačním vzděláváním zabezpečeny, nebo s ohledem na zaměření doplňující 

odborné praxe. Pro obor posudkové lékařství jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví členy 

akreditační komise též na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy 

sociálního zabezpečení. Ministr zdravotnictví jmenuje jednotlivé akreditační komise pro 

příslušné obory specializačního vzdělávání nebo nástavbové obory tak, že 1/3 členů tvoří 

zástupci navržení Českou lékařskou komorou nebo Českou stomatologickou komorou nebo 

Českou lékárnickou komorou podle oboru specializačního vzdělávání, nástavbového oboru 

nebo oboru zaměření doplňující odborné praxe nebo základního kmene, pro který je příslušná 

komise jmenována, 1/3 členů tvoří zástupci navržení lékařskými fakultami nebo 

farmaceutickými fakultami podle oboru specializačního vzdělávání, nástavbového oboru nebo 

oboru zaměření doplňující odborné praxe nebo základního kmene, pro který je příslušná 

komise jmenována, jednotlivých veřejných vysokých škol zřízených v České republice 

zákonem podle zvláštního právního předpisu a 1/3 členů tvoří zástupci navržení 

ministerstvem. Zástupci navržení ministerstvem jsou vybráni z návrhů odborné společnosti a 

pro obor posudkové lékařství též z návrhů Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy 

sociálního zabezpečení.    

(3) Akreditační komisi tvoří lichý počet členů, nejméně však 9 členů. Zařazení členů 

akreditační komise odpovídá oboru specializačního vzdělávání, který je předmětem 

akreditačního řízení. Členové akreditační komise si ze svého středu zvolí předsedu akreditační 

komise. 

(4) Funkční období člena akreditační komise je pětileté. Funkci člena akreditační komise 

je možno vykonávat opakovaně.“.  
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74. V § 16 odstavec 1 zní:  

„(1) Akreditační komise pro příslušný obor specializačního vzdělávání, nástavbový obor 

nebo pro příslušné zaměření doplňující odborné praxe  

a) posuzuje  

1. žádosti podle § 14, s výjimkou žádostí o akreditaci k uskutečňování vzdělávání 

v základním kmeni,  

2. návrhy na odejmutí akreditace a  

b) připravuje podklady pro stanovení 

1. obsahu vzdělávacích programů jednotlivých oborů specializačního vzdělávání, 

nástavbových oborů a dále obsah vzdělávání v základním kmeni lékaře a farmaceuta; 

obsah vzdělávání v základním kmeni lékaře a farmaceuta stanoví prováděcí právní 

předpis,  

2. činností zubních lékařů a farmaceutů; činnosti zubních lékařů a farmaceutů stanoví 

prováděcí právní předpis,  

3. činností, které lékaři a farmaceuti vykonávají na základě úspěšného absolvování 

základního kmene a 

c) navrhuje obsah atestační zkoušky a závěrečné zkoušky nástavbového oboru, a to v 

rozsahu vzdělávacího programu příslušného oboru; akreditační komise si může od 

pověřené organizace vyžádat návrhy otázek pro atestační zkoušku nebo závěrečnou 

zkoušku nástavbového oboru.“.  

75. V § 16 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a zveřejní ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví“. 

76. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 16a 

Vzdělávací rady 

(1) Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán vzdělávací radu lékařů. Členy vzdělávací 

rady lékařů jsou 3 zástupci navržení ministerstvem, 2 zástupci navržení odbornou společností, 

2 zástupci navržení Českou lékařskou komorou, 2 zástupci z osob navržených všemi 

lékařskými fakultami jednotlivých státních nebo veřejných vysokých škol zřízených v České 

republice zákonem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy vzdělávací rady lékařů jmenuje a 

odvolává ministr zdravotnictví.  

(2) Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán vzdělávací radu zubních lékařů. Členy 

vzdělávací rady zubních lékařů jsou 3 zástupci navržení ministerstvem, 2 zástupci navržení 

odbornou společností, 2 zástupci navržení Českou stomatologickou komorou a 2 zástupci 

z osob navržených všemi lékařskými fakultami jednotlivých státních nebo veřejných 

vysokých škol zřízených v České republice zákonem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy 

vzdělávací rady zubních lékařů jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. 

(3) Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán vzdělávací radu farmaceutů. Členy 

vzdělávací rady farmaceutů jsou 3 zástupci navržení ministerstvem, 2 zástupci navržení 

odbornou společností, 2 zástupci navržení Českou lékárnickou komorou, 2 zástupci z osob 

navržených všemi farmaceutickými fakultami jednotlivých státních nebo veřejných vysokých 

škol zřízených v České republice zákonem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy 

vzdělávací rady farmaceutů jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví.  
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(4) Vzdělávací rady uvedené v odstavcích 1 až 3 zejména projednávají jednotnou 

strukturu a srovnatelnost vzdělávacích programů jednotlivých oborů specializačního 

vzdělávání a nástavbových oborů. Předkládají návrhy obsahu vzdělávacích programů 

jednotlivých oborů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů ke schválení ministrovi 

zdravotnictví. Vzdělávací rady dále doporučují ministrovi zdravotnictví vznik nebo zánik 

oborů specializačního vzdělávání, nástavbových oborů nebo funkčních kurzů. 

(5) Vzdělávací rady uvedené v odstavcích 1 až 3 předkládají ministrovi zdravotnictví 

doporučení k řešení odborných sporů mezi jednotlivými akreditačními komisemi, zejména 

v souvislosti s přípravou podkladů podle § 16 odst. 1 písm. b) bodů 2 a 3. 

(6) Vzdělávací rady se při své činnosti řídí svým statutem a jednacím řádem, které 

vydává ministerstvo a zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.“.  

77. V § 17 odstavec 1 zní: 

„(1) Ministerstvo předloží žádost o udělení, prodloužení nebo odejmutí akreditace k 

posouzení akreditační komisi s výjimkou žádosti o akreditaci k uskutečňování vzdělávání v 

základním kmeni. Žádost o udělení nebo prodloužení akreditace o uskutečňování vzdělávání v 

základním kmeni předává ministerstvo akreditační komisi pouze v případě odůvodněných 

pochybností, zda jsou splněny podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. 

Ministerstvo může požádat žadatele o doplnění informací nebo o dodatečné předložení 

požadovaných dokladů nebo může pozvat žadatele na jednání akreditační komise nebo si 

ověřit údaje uvedené v žádosti přímo u žadatele; tohoto ověření se účastní i člen příslušné 

akreditační komise, pokud ho k tomu ministr zdravotnictví pověří. Po posouzení žádosti 

předloží akreditační komise závěrečné stanovisko ministerstvu, a to do 4 měsíců ode dne 

obdržení žádosti o udělení akreditace. V případě žádostí o prodloužení akreditace podle § 14a 

předloží akreditační komise závěrečné stanovisko ministerstvu do 2 měsíců od obdržení 

žádosti. Podle věty třetí může akreditační komise postupovat i v případech uvedených v 

odstavci 6. O žádosti o akreditaci k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni rozhodne 

ministerstvo do 60 dnů od obdržení žádosti.“. 

78. V § 17 odstavce 3 až 6 znějí: 

„(3) Akreditace se uděluje nebo prodlužuje na dobu určitou, odpovídající nejméně délce 

vzdělávacího programu, počítanou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení nebo 

prodloužení akreditace. Akreditace se uděluje nebo prodlužuje nejvýše na dobu 10 let; 

akreditace podle § 13 odst. 1 písm. a) se uděluje nebo prodlužuje nejvýše na dobu 5 let. O 

délce udělené akreditace rozhodne ministerstvo na základě návrhu příslušné akreditační 

komise. 

(4) Rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace kromě obecných náležitostí 

správního rozhodnutí9) obsahuje  

a) název vzdělávacího programu, v němž je akreditované zařízení oprávněno uskutečňovat 

vzdělávání,  

b) adresu organizační složky zahraniční osoby na území České republiky a identifikační 

číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno, nebo adresu místa trvalého pobytu nebo adresu 

místa hlášeného přechodného pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v 

cizině, místo podnikání v České republice a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li 

přiděleno, které je rozhodnutí vydáváno,  
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c) vymezení vzdělávacího programu, pro který je akreditace udělována nebo prodlužována, 

včetně jeho specifikace podle data jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví, 

d) dobu, na kterou se akreditace uděluje nebo prodlužuje,  

e) termín zahájení vzdělávání podle vzdělávacího programu,  

f) maximální počet školicích míst na konkrétním pracovišti.  

(5) Platnost akreditace se vztahuje pouze na vzdělávání v oboru podle konkrétního 

vzdělávacího programu vymezeného v rozhodnutí a specifikovaného podle data jeho 

zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Akreditované zařízení nemůže 

uskutečňovat vzdělávání podle jiného vzdělávacího programu stejného oboru uveřejněného 

k jinému datu, než pro který bylo akreditováno, přičemž zařízení může být akreditováno 

k uskutečňování vzdělávacích programů více oborů specializačního vzdělávání nebo více 

nástavbových oborů. Lékaři, zubnímu lékaři a farmaceutovi nelze započítat do vzdělávání 

v základním kmeni nebo do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku nebo do 

vzdělávání v nástavbovém oboru nebo funkčním kurzu vzdělávání, které proběhlo na 

pracovišti akreditovaném k uskutečňování jiného vzdělávacího programu, který je 

specifikován jiným datem, než do kterého byl lékař, zubní lékař nebo farmaceut zařazen. 

(6) Žádost o udělení akreditace nebo žádost o prodloužení akreditace ministerstvo 

zamítne, jestliže 

a) uskutečňování vzdělávacího programu neodpovídá požadavkům na technické a věcné 

vybavení nebo personální zabezpečení,  

b) žadatel, popřípadě smluvní zařízení, neposkytuje zdravotní služby v rozsahu 

požadovaném vzdělávacím programem,  

c) v žádosti jsou uvedeny nepravdivé údaje, nebo 

d) neuplynuly alespoň 3 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla žadateli 

odejmuta akreditace podle odstavce 7 písm. a).“.  

79. V § 17 odst. 7 písm. a) se za slovo „nedodržení“ vkládá slovo „podmínek“.  

80. V § 17 odst. 8 se slova „obchodní firmu nebo název, sídlo,“, „ , statutární orgán“ a 

„jméno, popřípadě jména, a příjmení,“ zrušují.  

81. V § 17 odst. 9 se věta druhá zrušuje.  

82. V § 17 odst. 10 se slova „ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví“ nahrazují slovy „na 

svých internetových stránkách“. 

83. V § 18 odstavec 1 zní:   

„(1) Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené akreditace  

a) uskutečňovat vzdělávání podle vzdělávacího programu schváleného ministerstvem, a to 

v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace,  

b) zajistit účastníkovi vzdělávání řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu 

v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace, 
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c) doložit do 30 dnů ministerstvu splnění kritérií vzdělávacího programu, pokud 

ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví takovou úpravu 

vzdělávacího programu, která mění kritéria pro akreditované zařízení, a to v rozsahu 

zveřejněné úpravy vzdělávacího programu, 

d) vést dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího programu, která obsahuje seznam 

účastníků vzdělávání; tuto dokumentaci je akreditované zařízení povinno vést a 

uchovávat a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů, 

e) vést evidenci pracovní docházky jednotlivých účastníků specializačního vzdělávání 

s označením konkrétního pracoviště, 

f) nejpozději do 10 dnů oznámit ministerstvu každou změnu podmínek souvisejících se 

zabezpečením vzdělávání podle vzdělávacího programu,  

g) na vyžádání ministerstva umožnit vykonání praktické části atestační zkoušky, aprobační 

zkoušky, rozdílové zkoušky nebo adaptačního období podle tohoto zákona a zákona o 

uznávání odborné kvalifikace10a).“. 

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje. 

84. V § 18 odst. 2 větě první se slova „ , aniž by oprávnění k této činnosti přešlo na jeho 

právního nástupce“ zrušují. 

85. V § 19 odst. 2 větě třetí se slova „úředně ověřené kopie dokladů“ nahrazují slovem 

„doklady“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Uchazeč může být zařazen pouze do 

oboru specializačního vzdělávání uskutečňovaného podle vzdělávacího programu, který 

byl pro příslušný obor specializačního vzdělávání zveřejněn ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví jako poslední.“.  

86. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:  

„(4) Lékař, zubní lékař nebo farmaceut zařazený do oboru specializačního vzdělávání 

může požádat ministerstvo, popřípadě pověřenou organizaci o přeřazení do jiného 

specializačního oboru, které o tomto přeřazení rozhodne.“.  

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

87. V§ 19 odst. 5 větě druhé se za slova „místo narození,“ vkládají slova „identifikační číslo 

osoby, bylo-li přiděleno,“ a věta třetí se zrušuje. 

88. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Akreditované zařízení oznámí ministerstvu, případně pověřené organizaci, která 

vede evidenci podle odstavce 5 do 30 dnů ode dne provedení změny, tyto údaje:  

a) datum zahájení specializačního vzdělávání, 

b) datum zahájení a ukončení základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru 

účastníka specializačního vzdělávání, podrobnou specifikaci pracoviště, na kterém 

specializační vzdělávání probíhá, a rozsah pracovní doby,  

c) datum zahájení a datum ukončení přerušení specializačního vzdělávání.“. 
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89. V § 20 odstavce 2 až 4 znějí: 

„(2) Akreditované zařízení, které poskytuje   

a) lůžkovou péči, jmenuje pro každý akreditovaný obor, s výjimkou oboru klinická 

farmacie, garanta oboru, kterým je lékař nebo zubní lékař, vykonávající vedoucí funkci18) 

v příslušném akreditovaném zařízení, 

1. s minimálně pětiletou odbornou praxí po získání specializované způsobilosti, nebo 

2. s minimálně dvouletou odbornou praxí po získání zvláštní specializované 

způsobilosti, 

b) lůžkovou péči, jmenuje pro akreditovaný obor klinická farmacie garantem oboru 

klinického farmaceuta  

1. s minimálně pětiletou odbornou praxí po získání specializované způsobilosti, nebo 

2. s minimálně dvouletou odbornou praxí po získání zvláštní specializované 

způsobilosti, 

c) lékárenskou péči v lékárně s odbornými pracovišti, jmenuje pro každý akreditovaný obor 

garanta oboru, kterým je farmaceut vykonávající vedoucí funkci18) v příslušném 

akreditovaném zařízení 

1. s minimálně pětiletou odbornou praxí po získání specializované způsobilosti v 

příslušném oboru, nebo  

2. s minimálně dvouletou odbornou praxí po získání zvláštní specializované 

způsobilosti v příslušném oboru. 

(3) Garant oboru akreditovaného zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního 

vzdělávání školitele. Školitelem může být pouze zdravotnický pracovník  

a) se specializovanou způsobilostí a s minimálně tříletou odbornou praxí po získání 

specializované způsobilosti v oboru, ve kterém provádí činnost školitele, nebo  

b) se zvláštní specializovanou způsobilostí a s minimálně roční praxí po získání zvláštní 

specializované způsobilosti v oboru, ve kterém provádí činnost školitele.  

(4) V případě nového specializačního oboru, pro který není dostatek zdravotnických 

pracovníků se specializovanou způsobilostí, může být školitelem lékař, zubní lékař nebo 

farmaceut s jinou specializovanou způsobilostí po předchozím kladném vyjádření akreditační 

komise. Pokud má akreditované zařízení pouze jednoho školitele, je tento školitel současně 

garantem oboru a musí splňovat podmínky určené pro garanta oboru.“.  

90. V § 20 se doplňují odstavce 5 až 9, které znějí: 

„(5) V akreditovaném zařízení, které je fakultní nemocnicí, může být školitelem pouze 

zdravotnický pracovník, u něhož součet pracovní doby k fakultní nemocnici a k univerzitě 

odpovídá svým rozsahem alespoň stanovené týdenní pracovní době, a který soustavně 

vykonává zdravotnické povolání. 

(6) Akreditované zařízení, které poskytuje ambulantní péči, jmenuje pro účely vzdělávání 

školitele, který musí splňovat podmínky stanovené v odstavci 3. 

(7) Školitel zejména dohlíží na odbornou stránku výkonu zdravotnického povolání, 

průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka specializačního 

vzdělávání a zajištuje kontinuální odborný dozor a odborný dohled nad účastníky 

specializačního vzdělávání, kteří mu byli přiděleni. Jeden školitel může vykonávat odborný 

dozor nad nejvýše 2 lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě nebo odborný dohled 

nad nejvýše 3 lékaři, zubními lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě. Jeden školitel 
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může vykonávat současně odborný dozor a odborný dohled nad nejvýše 3 lékaři, zubními 

lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě.  

(8) Odborné požadavky na školitele pro jednotlivé obory lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů stanoví prováděcí právní předpis. 

(9) Pokud účastník specializačního vzdělávání závažným způsobem neplní studijní 

povinnosti vyplývající z prováděcích právních předpisů upravujících specializační vzdělávání 

nebo příslušného vzdělávacího programu, ministerstvo rozhodne o ukončení specializačního 

vzdělávání, a to do 90 dnů ode dne, kdy se o neplnění povinnosti dozvědělo. Ministerstvo, 

případně pověřená organizace, současně nezařadí tohoto účastníka specializačního vzdělávání 

do jiného oboru specializačního vzdělávání podle § 19 odst. 3 nebo podle § 21f odst. 3, pokud 

o to požádá, a to po dobu 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení 

specializačního vzdělávání.“. 

91. § 21 včetně nadpisu zní: 

„§ 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 
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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.  

(6) Ministerstvo vydá lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi, který úspěšně vykonal 

atestační zkoušku, diplom o specializaci. Náležitosti a vzor diplomu stanoví prováděcí právní 

předpis.“. 

92. V § 21a odst. 4 písm. a) se číslo „24“ nahrazuje číslem „30“. 

93. V § 21a odst. 4 písm. b) se za slova „vzdělávání lékařů“ vkládají slova „ , zubních 

lékařů a farmaceutů“, za slova „Českou lékařskou komorou“ se vkládají  

slova „ , Českou stomatologickou komorou, Českou lékárnickou komorou“ a za slova 

„nedostatek lékařů“ se vkládají slova „ , zubních lékařů a farmaceutů“. 

94. V § 21a odst. 5 se slova „vzdělávacím programem příslušného oboru uveřejněným ve 

Věstníku ministerstva“ nahrazují slovy „v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. 

95. V § 21a odst. 7 se slova „specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím 

programem v příslušném oboru“ nahrazují slovy „základního kmene“. 

96. V § 21ac odst. 3 větě první se slova „dohodou nebo výpovědí“ zrušují.  

97. V § 21ac odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „ , a to ve lhůtě 90 dnů ode 

dne podání žádosti o přidělení dotace tímto jiným akreditovaným zařízením.“. 

98. V § 21ac odst. 4 se slova „bez nástupnické právnické osoby“ zrušují.  

99. § 21e a 21f včetně nadpisu znějí:  

„§ 21e  

Nástavbový obor  

(1) Úspěšným absolvováním vzdělávání v nástavbovém oboru lékař, zubní lékař nebo 

farmaceut získává zvláštní specializovanou způsobilost pro výkon činností, které prohlubují 

získanou specializovanou způsobilost. Absolvováním vzdělávání v nástavbovém oboru nelze 

nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání; 
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prováděcí právní předpis stanoví činnosti a jejich rozsah, které odpovídají rozsahu znalostí a 

dovedností získaných vzděláváním v nástavbovém oboru a k jejichž výkonu získá absolvent 

nástavbového oboru zvláštní specializovanou způsobilost.  

(2) Vzdělávání v nástavbovém oboru uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla 

udělena akreditace podle § 14 nebo § 14a k uskutečňování vzdělávacího programu 

nástavbového oboru. Vzdělávací programy nástavbových oborů trvají minimálně 1 rok.  

(3) Vzdělávací program stanoví délku, rozsah a obsah vzdělávání v nástavbovém oboru, 

zejména počet hodin praktického a teoretického vyučování, a výuková pracoviště, na kterých 

probíhá, popřípadě další požadavky pro získání zvláštní specializované způsobilosti. 

Vzdělávací program obsahuje seznam doporučené studijní literatury.  

(4) Vzdělávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní průprava v zařízeních 

akreditovaných podle tohoto zákona v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní 

době2b) a je odměňována. Vzdělávání v nástavbovém oboru může probíhat jako rozvolněná 

příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah 

nesmí být nižší než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li příprava rozvolněná, 

celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Ministr 

zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka vzdělávání v nástavbovém oboru 

udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném 

pracovišti do vzdělávání v nástavbovém oboru v případě, že toto pracoviště splňovalo 

všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle 

kterého se účastník vzdělávání v nástavbovém oboru vzdělával, a to v období, kdy v něm 

účastník vzdělávání v nástavbovém oboru odbornou praxi uskutečňoval. Ministr zdravotnictví 

rozhodne do 90 dní ode dne podání žádosti. Na základě výjimky uvedené ve větě čtvrté lze do 

vzdělávání v nástavbovém oboru započíst nejvýše jednu pětinu stanovené délky vzdělávání 

v příslušném nástavbovém oboru. V rámci řízení o žádosti účastníka vzdělávání 

v nástavbovém oboru může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na 

neakreditovaném pracovišti. 

(5) Vzdělávání v nástavbovém oboru se uskutečňuje při výkonu zdravotnického povolání 

podle vzdělávacích programů jednotlivých nástavbových oborů a zahrnuje účast na veškerých 

výkonech v oboru, ve kterém vzdělávání probíhá, včetně případné účasti na službách 

v nepřetržitém pracovním režimu. Vzdělávání v nástavbovém oboru se uskutečňuje 

v základním pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru.  Vzdělávací programy 

schvaluje ministerstvo a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví; při přípravě 

vzdělávacích programů spolupracuje s univerzitami, Českou lékařskou komorou, Českou 

lékárnickou komorou a odbornými společnostmi a pro obor posudkové lékařství též s 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení.  

(6) Do vzdělávání v nástavbovém oboru ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, 

započte část již dříve absolvovaného specializačního vzdělávání, vzdělávání v jiném 

nástavbovém oboru nebo praxe v cizině, pokud odpovídá vzdělávacímu programu příslušného 

nástavbového oboru. Započte se pouze vzdělání, které bylo absolvováno v období 

předcházejících 10 let, a to ke dni doručení žádosti o započtení. Pro započtení praxe se 

použije přiměřeně § 5 odst. 8; týká-li se započtení nástavbového oboru, který je uveden ve 

sdělení ministerstva, použije se pro započtení obdobně § 5 odst. 9. 

(7) Do vzdělávání v nástavbovém oboru se studentům a absolventům doktorského 

studijního programu započítá doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia 

v doktorském studijním programu;  pro započtení se použije obdobně § 5 odst. 7. 
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(8) Nástavbové obory, minimální délku vzdělávání v nich, specializační obor 

specializačního vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do nástavbového 

oboru a označení odbornosti stanoví prováděcí právní předpis.  

§ 21f 

(1) Žádost o zařazení do nástavbového oboru podává žadatel ministerstvu, popřípadě 

pověřené organizaci. Žadatel může být zařazen pouze do nástavbového oboru 

uskutečňovaného podle vzdělávacího programu, který byl pro příslušný nástavbový obor 

zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví jako poslední.     

(2) K žádosti o zařazení do nástavbového oboru žadatel přiloží doklady o získané 

specializované nebo zvláštní specializované způsobilosti nebo doklady o uznání způsobilosti 

získané podle části sedmé nebo osmé, anebo doklady podle zákona o uznávání odborné 

kvalifikace.   

(3) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zařadí žadatele do nástavbového oboru, 

doloží-li žadatel doklady uvedené v odstavci 2.  

(4) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vyznačí v evidenci podle § 19 odst. 5 

údaje o zařazení žadatele do nástavbového oboru a údaje o získání zvláštní specializované 

způsobilosti žadatelem.“.  

100. § 21g se zrušuje. 

101. V § 21h odst. 1 se slova „Certifikovaný kurz“ nahrazují slovy „Vzdělání 

v nástavbovém oboru a slova „Náležitosti závěrečné zkoušky“ se nahrazují slovy 

„Zkušební řád“. 
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102. V § 21h odst. 2 písm. a) se slova „certifikovaného kurzu“ nahrazují slovy 

„nástavbového oboru“. 

103. V § 21h odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud je podmínka 

vypracování závěrečné práce součástí vzdělávacího programu nástavbového oboru“.  

104. V § 21h odst. 3 větě první se za slovo „vykonání“ vkládá slovo „závěrečné“ a ve větě 

druhé se slova „certifikovaného kurzu“ nahrazují slovy „nástavbového oboru“. 

105. V § 21h odst. 4 se slova „ , zubnímu lékaři“ zrušují, slova „certifikovaného kurzu“ se 

nahrazují slovy „nástavbového oboru“ a slovo „odborné“ se nahrazuje slovem 

„specializované“. 

106. Za § 21h se vkládají nové § 21i až 21l, které včetně nadpisu znějí: 

„§ 21i 

Funkční kurz 

(1) Absolvováním funkčního kurzu na základě vzdělávacího programu se prohlubují 

znalosti a dovednosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 

(2) Absolvováním funkčního kurzu nelze získat 

a) odbornou, specializovanou nebo zvláštní specializovanou způsobilost k výkonu povolání 

lékaře 

b) odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře,  

c) odbornou, specializovanou nebo zvláštní specializovanou způsobilost k výkonu povolání 

farmaceuta.  

(3) Návrh na vznik funkčního kurzu podává akreditované zařízení ministerstvu. 

Ministerstvo předloží návrh k posouzení příslušné akreditační komisi. Ministerstvo může 

požádat akreditované zařízení o doplnění informací nebo o dodatečné předložení 

požadovaných dokladů nebo může pozvat akreditované zařízení na jednání akreditační 

komise. Akreditační komise předkládá své stanovisko k návrhu ministerstvu ve lhůtě 2 měsíců 

od obdržení návrhu. Ministerstvo následně předá návrh spolu se stanoviskem akreditační 

komise k závěrečnému stanovisku příslušné vzdělávací radě. Vzdělávací rada předloží 

závěrečné stanovisko ministerstvu ve lhůtě 2 měsíců ode dne obdržení návrhu a stanoviska 

akreditační komise. Ministerstvo poté rozhodne o zařazení funkčního kurzu do seznamu 

funkčních kurzů a o jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Ode dne 

zveřejnění návrhu ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví lze podávat žádosti o udělení 

akreditace podle § 14. 

(4) Ministerstvo vede seznam funkčních kurzů a zveřejňuje jej na svých internetových 

stránkách. 

§ 21j 

(1) Vzdělávání ve funkčním kurzu provádí akreditované zařízení, kterému byla udělena 

akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu funkčního kurzu.  

(2) Vzdělávací programy funkčních kurzů se uskutečňují v délce minimálně 1 měsíc a 

maximálně 6 měsíců. Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
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rozsahu než je stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí být nižší než je 

polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li příprava rozvolněná, celková délka, úroveň a 

kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. 

(3) Vzdělávání ve funkčním kurzu se uskutečňuje při výkonu zdravotnického povolání 

podle vzdělávacího programu příslušného funkčního kurzu a zahrnuje účast na veškerých 

výkonech ve funkčním kurzu, ve kterém vzdělávání probíhá, včetně případné účasti na 

nepřetržitém pracovním režimu. Vzdělávací programy schvaluje ministerstvo a zveřejňuje je 

ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, při tvorbě vzdělávacích programů spolupracuje s 

univerzitami, Českou lékařskou komorou, Českou lékárnickou komorou, Českou 

stomatologickou komorou, odbornými společnostmi a akreditovanými zařízeními. 

(4) Vzdělávací program stanoví celkovou délku, rozsah a obsah vzdělávání; zejména 

počet hodin praktického a teoretického vyučování, a výuková pracoviště, na kterých 

vzdělávání probíhá, popřípadě další požadavky, které je třeba splnit pro přihlášení ke zkoušce. 

Vzdělávací program obsahuje seznam doporučené studijní literatury a vymezení znalostí 

a dovedností, k jejichž prohlubování je určen. Vzdělávací program dále stanoví, která 

odborná, specializovaná nebo zvláštní specializovaná způsobilost je předpokladem pro 

zařazení do funkčního kurzu. Vzdělávací program může stanovit požadavky na zdravotní 

způsobilost. 

(5) Do vzdělávání ve funkčním kurzu pověřená organizace započte část již dříve 

absolvovaného specializačního vzdělávání, vzdělávání v nástavbovém oboru nebo v jiném 

funkčním kurzu, pokud odpovídá vzdělávacímu programu příslušného funkčního kurzu. 

Započte se pouze vzdělání, které bylo absolvováno nejpozději v období předcházejících pěti 

let, a to ke dni doručení žádosti o započtení. Započíst lze nejvíce jednu polovinu celkové 

délky vzdělávacího programu. 

(6) Do vzdělávání ve funkčním kurzu se studentům a absolventům doktorského 

studijního programu nezapočítává doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia v 

doktorském studijním programu. 

§ 21k 

(1) Žádost o zařazení do funkčního kurzu podává zdravotnický pracovník pověřené 

organizaci.  

(2) Přílohou žádosti jsou doklady o získané odborné, specializované nebo zvláštní 

specializované způsobilosti nebo o uznání způsobilosti podle části sedmé nebo osmé.  

(3) Pověřená organizace vyznačí v evidenci podle § 19 odst. 5 údaje o zařazení žadatele 

do funkčního kurzu a údaje o získání licence absolventa funkčního kurzu žadatele. Pověřená 

organizace poskytuje poradenskou a konzultační činnost související se zařazením do 

vzdělávání ve funkčním kurzu a s jeho průběhem. 

§ 21l 

(1) Funkční kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí zřizovanou 

ministerstvem. Zkušební řád a složení komise stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace zajišťuje 

a) přípravu a průběh závěrečné zkoušky funkčního kurzu, 

b) vypracování posudků závěrečných prací, pokud je součástí vzdělávacího programu 

funkčního kurzu. 

(3) Předpokladem pro přihlášení k závěrečné zkoušce funkčního kurzu je splnění všech 

požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků 
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posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace. O nesplnění požadavků pro vykonání 

závěrečné zkoušky funkčního kurzu rozhodne ministerstvo, popřípadě pověřená organizace. 

(4) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vydá zdravotnickému pracovníkovi, 

který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku funkčního kurzu, licenci absolventa funkčního 

kurzu.“. 

107. V § 22 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „a pověřené organizace“. 

108. V § 23 odst. 2 písm. f) se za slovo „provádí“ vkládají slova „akreditované zařízení 

nebo“. 

109. V § 23 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které 

zní: 

„g) přiděleném školiteli podle § 20 provádí akreditované zařízení, které zajišťuje vzdělávací 

program nebo jeho část.“. 

110. V § 24 odst. 2 písm. d) se slova „Evropském společenství14)“ nahrazují slovy „Evropské 

unii14).“. 

111. V § 27a odst. 1 se slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „místa poskytování 

zdravotních služeb“. 

112. V § 27b odst. 3 písm. c) se slova „právního předpisu práva Evropského společenství“ 

nahrazuje slovy „předpisu Evropské unie“. 
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113. V § 28 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a jehož znalost českého 

jazyka byla ověřena podle § 32“.   

114. V § 28a odst. 1 a v § 28b odst. 1, 4, 6 a 8 se slova „práva Evropského společenství“ 

nahrazují slovy „Evropské unie“. 

115. V § 28a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „právem Evropského společenství“ 

nahrazují slovy „příslušným předpisem Evropské unie“. 

116. V § 28a odst. 2 písm. d), odst. 3 a v § 42 odst. 6 se slova „Evropského společenství“ 

nahrazují slovy „Evropské unie“. 

117. V § 28a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , pokud tento zákon nestanoví 

jinak“. 

118. V § 28a se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Uznanými doklady podle odstavců 2 a 3 nelze doložit způsobilost k samostatnému 

výkonu povolání farmaceuta pro účely žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb lékárenské péče podle zákona o zdravotních službách, a to po dobu 3 let ode dne jejich 

uznání.“. 

119. V § 34 odst. 2 se slova „v průběhu výkonu aprobační zkoušky“ nahrazují slovy „tak, že 

se aprobační zkouška uskutečňuje v českém jazyce“. 

120. V § 34 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Aprobační zkouška se skládá z písemné, 

ústní a praktické části; obsah a délku jednotlivých částí stanoví prováděcí právní 

předpis.“, ve větě šesté se za středník vkládají slova „tuto lhůtu nelze prodloužit;“ a ve 

větě sedmé se za slovo „ministerstvo“ vkládají slova „ve lhůtě podle věty páté“.   

121. V § 35 odst. 1 se ve větě první slovo „jazyku“ nahrazuje slovem „jazyce“, na konci 

textu věty třetí se doplňují slova „na základě žádosti“ a za větu třetí se vkládá věta 

„Postup ověření znalosti jazyka pohovorem stanoví prováděcí právní předpis.“. 

122. V § 35 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě, že se uchazeč o ověření 

schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce bez předchozí písemné omluvy nedostaví 

k ověření znalosti českého jazyka pohovorem, ministerstvo žádost uchazeče zamítne.“. 

123. § 36 zní: 

„§ 36 

(1) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po 

prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky 
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pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou 

způsobilostí nebo zubního lékaře pro činnosti, které je možné vykonávat bez specializované 

způsobilosti, na dobu určitou s vymezením činností, které lze na základě tohoto rozhodnutí 

vykonávat, osobám uvedeným v § 34 odst. 2, pokud je žadatel pozván do České republiky 

akreditovaným zařízením v příslušném oboru k provedení jednorázového výkonu. 

Ministerstvo oznámí České lékařské komoře, České stomatologické komoře nebo České 

lékárnické komoře jména osoby, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu 

zdravotnického povolání podle § 36. 

(2) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po 

prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu 

odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem nabývání odborných nebo 

praktických zkušeností na dobu určitou pod přímým odborným vedením lékaře, zubního 

lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře pro činnosti, 

které je možné vykonávat bez specializované způsobilosti, pokud je žadatel pozván do České 

republiky právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských 

zařízení, vysokou školou, výzkumnou institucí nebo akreditovaným zařízením, a to    

a) k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok, nebo 

b) k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce. 

(3) Ministerstvo vydá bez uznání způsobilosti podle § 34 po prokázání zdravotní 

způsobilosti, bezúhonnosti a po složení písemné části aprobační zkoušky podle právního 

předpisu upravujícího zkušební řád pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta na dobu určitou pod přímým odborným vedením lékaře nebo farmaceuta se 

specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře, pokud žadatel hodlá absolvovat odbornou 

praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky. Toto rozhodnutí ministerstvo vydá na dobu 

trvání praktické části aprobační zkoušky podle právního předpisu upravujícího zkušební řád 

pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.  

(4) K žádosti o povolení k výkonu odborné praxe podle odstavce 2 písm. a) je žadatel 

povinen doložit nostrifikaci. Povolení výkonu odborné praxe podle odstavce 2 písm. a) je 

možné vydat v celkovém součtu nejvíce na dobu 2 let.  

(5) Lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé odborné vedení podle odstavce 

1, 2 nebo 3 musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je zdravotnické 

povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle odstavce 1 nebo odborná praxe podle 

odstavce 2 nebo 3 vykonávána. Lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé 

odborné vedení může toto přímé odborné vedení vykonávat nejvýše nad jedním 

zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle odstavce 1 nebo 

rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle 

odstavce 2 nebo 3, a nemůže být současně školitelem. Lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta oprávněného k výkonu přímého odborného vedení v akreditovaném zařízení určí 

garant oboru.  Lékař a farmaceut vykonávající přímé odborné vedení musí splňovat podmínku 

minimálně tříleté odborné praxe po získání specializované způsobilosti; zubní lékař 

vykonávající přímé odborné vedení musí splňovat podmínku minimálně tříleté odborné praxe 

po získání odborné způsobilosti. 

(6) Výkon zdravotnického povolání podle odstavce 1 a výkon odborné praxe podle 

odstavce 2 nebo 3 nelze započítat do specializačního vzdělávání lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta. 
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(7) Ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví obsah a podmínky 

odborné praxe podle odstavce 3. Podmínky praxe se stanoví ve spolupráci s Českou lékařskou 

komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou.“.  

124. V § 36a odst. 1 písmeno a) zní:  

„a) uskutečňuje vzdělávání v rozporu s rozhodnutím o udělení akreditace,“. 

125. V § 36a odst. 1 se písmeno b) zrušuje.  

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).  

126. V § 36a odst. 1 písm. b) se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“ a slova 

„o specializačním vzdělávání, doplňující odborné praxi nebo certifikovaném kurzu“ se 

nahrazují slovy „o vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu uvedeném 

v rozhodnutí o udělení akreditace“.  

127. V § 36a odst. 1 písm. c) se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. f)“ a slova 

„specializačního vzdělávání, doplňující odborné praxe nebo certifikovaného kurzu“ se 

nahrazují slovy „vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu uvedeném 

v rozhodnutí o udělení akreditace “. 

128. V § 36a odst. 1 písm. d) se slova „ písm. e)“ nahrazují slovy „písm. g)“. 

129. V § 36a odst. 2 se písmeno b) zrušuje.  

Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena b) až k). 
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130. V § 36a odst. 2 písm. b) se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“ a slova 

„specializačním vzdělávání“ se nahrazují slovy „vzdělávání podle vzdělávacího 

programu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace“.  

131. V § 36a odst. 2 písm. c) se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. f)“ a slova 

„specializačního vzdělávání“ se nahrazují slovy „vzdělávání podle vzdělávacího 

programu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace“. 

132. V § 36a odst. 2 písm. d) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. g)“.  

133. V § 36a odst. 3 písm. a) se slova „odstavce 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odstavce 1 

písm. c)“ a slova „odstavce 2 písm. d), i) až l)“ se nahrazují slovy „odstavce 2 písm. c), 

h) až k)“. 

134. V § 36a odst. 3 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. a) až c), e) a f)“ nahrazují slovy 

„odstavce 1 písm. a), b), d) a e)“ a slova „odstavce 2 písm. a) až c) a e) až h)“ se 

nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a), b), d) až g)“.  

135. § 37 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) činnosti zubních lékařů se specializovanou způsobilostí a farmaceutů se specializovanou 

způsobilostí,“. 

136. V § 37 odst. 1 písm. c) a d) se slova „stanovené prováděcím právním předpisem“ 

zrušují. 

137. V § 37 odst. 1 písm. f) se za slovo „řád“ vkládají slova „zkoušky po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni,“ a slova „a závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu“ 

se nahrazují slovy „ , závěrečné zkoušky nástavbového oboru a závěrečné zkoušky 

funkčního kurzu“. 

138. V § 37 odst. 1 písmeno g) zní: 

„g)  nástavbové obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů, minimální délku 

specializačního vzdělávání v daném nástavbovém oboru, vymezení základního oboru 

specializačního vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do 

vzdělávání v nástavbovém oboru, označení odbornosti v  nástavbových oborech,“. 
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139. V § 37 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až u), 

která znějí: 

„j) činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu nebo bez odborného dozoru 

na základě odborné způsobilosti, 

k) činnosti, které může vykonávat lékař nebo farmaceut, získal-li certifikát o absolvování 

základního kmene, 

l) složení zkušební komise pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

zkušební komise pro závěrečnou zkoušku nástavbového oboru a zkušební komise pro 

závěrečnou zkoušku funkčního kurzu, 

m) činnosti, které může lékař nebo farmaceut vykonávat, získal-li diplom o zvláštní 

specializované způsobilosti, 

n) obsah vzdělávání v základních kmenech lékařů a farmaceutů, základní kmeny pro 

jednotlivé obory specializačního vzdělávání, požadavky na technické a věcné vybavení a 

personální zabezpečení pracoviště, které jsou podmínkou pro získání akreditace k 

provádění specializačního vzdělávání lékaře nebo farmaceuta, členění a rozsah 

specializačního vzdělávání v základním kmeni, délku povinné odborné praxe v oboru, a 

typ pracoviště, na kterém odborná praxe probíhá, 

o) maximální možnou délku praxe ve vlastním specializovaném výcviku jednotlivých 

základních oborů specializačního vzdělání lékařů, která může být započtena do 

vzdělávání v příslušných nástavbových oborech lékařů,  

p) požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem 

prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

q) rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke 

zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

r) náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene, 

s) náležitosti a vzor diplomu o specializované způsobilosti, náležitosti a vzor diplomu 

o zvláštní specializované způsobilosti a náležitosti a vzor licence o absolvování 

funkčního kurzu,  

t) vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5, 

u) odborné požadavky na školitele pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání lékařů, 

zubních lékařů a farmaceutů.“. 

140. V § 37 odst. 2 se za slovo „za“ vkládají slova „zkoušku po ukončeném vzdělávání 

v základním kmeni,“ a slova „certifikovaného kurzu“ se nahrazují slovy „nástavbového 

oboru, závěrečnou zkoušku funkčního kurzu“.  

141. V § 38 odst. 1 se za slova „aprobačních komisí“ vkládají slova „a vzdělávací rady“.  

142. V § 38 odst. 2 se slova „certifikovaného kurzu a“ nahrazují slovy „nástavbového 

oboru,“ a za slova „aprobační zkoušku“ se vkládají slova „a závěrečnou zkoušku 

funkčního kurzu“. 

143. V § 38 odst. 3 se za slova „aprobačních komisí“ vkládají slova „a vzdělávací rady“ a za 

slovo „zproštěni“ se doplňují slova „ministrem zdravotnictví“.  
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144. V § 38a odst. 4 se slova „a a“ nahrazují slovem „a“. 

145. V § 40a se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“. 

146. Za § 40a se vkládá nový § 41, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní: 

„§ 41 

Za pracovní dobu se pro účely tohoto zákona považuje pracovní doba podle zákoníku 

práce, služební doba a doba služby podle jiných právních předpisů27). 

_________________ 
27) Například zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

147. V § 42 odst. 2 a 3 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropská 

unie1)“. 

148. V § 42 odst. 2 se slova „kopii dokladu“ nahrazují slovem „doklad“ a slova „kopii 

diplomu“ se nahrazují slovem „diplom“. 

149. § 43a zní: 

„43a 

(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává ministerstvo. 

(2) Pro účely kontroly specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech 

může ministerstvo přizvat člena příslušné akreditační komise pověřeného ministrem.“.  

150. Za § 43a se vkládá nový § 43b, který včetně nadpisu zní:    

„§ 43b 

Pověření k výkonu některých činností 

(1) Ministerstvo může pověřit právnickou osobu jím zřízenou výkonem činnosti podle 

§ 5 odst. 8 písm. a), § 5 odst. 9, § 5a odst. 4 a 6, § 11a odst. 4 a 5, § 18 odst. 2, § 19 odst. 2 až 

6, § 20 odst. 9, § 21 odst. 1, 2 a 4, § 21aa odst. 1, § 21ab odst. 3, § 21d písm. b) až e), § 21e 

odst. 6 a 7, § 21f odst. 1, 3 a 4, § 21j odst. 5, § 21k odst. 1 a 3, § 21l odst. 2 až 4, § 23 odst. 2 

písm. b) nebo § 23 odst. 3. 

(2) Ministerstvo může uzavřít s univerzitou nebo profesní komorou sdružující lékaře, 

zubní lékaře nebo farmaceuty podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické 

komoře a České lékárnické komoře18) veřejnoprávní smlouvu za účelem přenesení výkonu 

činnosti podle § 5 odst. 8 písm. a), § 5 odst. 9, § 5a odst. 4 a 6, § 11a odst. 4 a 5, § 18 odst. 2, 

§ 19 odst. 2 až 6, § 20 odst. 9, § 21 odst. 1, 2 a 4, § 21aa odst. 1, § 21ab odst. 3, § 21d písm. b) 

až e), § 21e odst. 6 a 7, § 21f odst. 1, 3 a 4, § 21j odst. 5, § 21k odst. 1 a 3, § 21l odst. 2 až 4, 

§ 23 odst. 2 písm. b) nebo § 23 odst. 3. 
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(3) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 2 obsahuje výčet činností, jejichž výkon má 

být přenesen, a podmínky jejich výkonu, zejména 

a) úpravu úhrady nákladů souvisejících s výkonem přenesených činností spojeny,  

b) úpravu ochrany osobních údajů, 

c) úpravu podmínek zpracování statistik a dalších analytických činností týkajících se 

specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, 

d) úpravu práv duševního vlastnictví a  

e) stanovení doby, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavírána.“. 

151. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí: 

„Příloha č. 1 k zákonu č. 95/2004 Sb. 

Specializační obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů  

1. LÉKAŘI 

Specializační obor Základní kmen Označení 

odbornosti 

Minimální 

délka 

vzdělávání                        

(v letech) 

včetně délky 

vzdělávání 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 

5. dětská chirurgie chirurgický dětský chirurg 5 

6. dětská neurologie neurologický 

nebo pediatrický 

dětský neurolog 4,5 

7. dermatovenerologie dermatovenerolo

gický  

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 
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14. chirurgie chirurgický  chirurg 5 

15. infekční lékařství interní nebo 

pediatrický  

infekcionista 4 

16. kardiochirurgie kardiochirurgic-

ký 

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 

28. oftalmologie oftalmologický  oftalmolog 4,5 

29. ortopedie a 

traumatologie 

pohybového ústrojí 

ortopedický  ortoped 5 

30. otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku 

otorinolaryngolo

gický  

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. psychiatrie psychiatrický  psychiatr 4,5 

36. radiologie a zobrazovací 

metody 

radiologický  radiolog 4,5 

37. rehabilitační a fyzikální 

medicína 

interní nebo 

chirurgický nebo 

pediatrický nebo 

ortopedický 

nebo 

neurologický 

rehabilitační lékař 4 

38. revmatologie interní revmatolog 5 

39. soudní lékařství patologický soudní lékař 4,5 

40. urgentní medicína anesteziologický 

nebo chirurgický 

urgentní lékař 5 
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nebo interní 

nebo  

všeobecné 

praktické 

lékařství 

41. urologie urologický  urolog 5 

42. vnitřní lékařství interní internista 5 

43. všeobecné praktické 

lékařství 

interní nebo 

všeobecné 

praktické 

lékařství 

praktický lékař 3 

 

 

2. ZUBNÍ LÉKAŘI 

Specializační obor Označení odbornosti Minimální délka vzdělávání 

(v letech)  

 

1. orální a 

maxilofaciální 

chirurgie 

orální a maxilofaciální 

chirurg 

5 

2. ortodoncie  ortodontista 3 

3. klinická stomatologie klinický stomatolog 4 

 

3. FARMACEUTI 

Specializační obor Základní kmen Označení 

odbornosti 

Minimální délka 

vzdělávání (v 

letech) včetně 

délky vzdělávání 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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Příloha č. 2 k zákonu č. 95/2004 Sb. 

Nástavbové obory specializačního vzdělávání farmaceutů  

Nástavbový obor Označení odbornosti Minimální délka 

vzdělávání (v letech)  

1. Adiktologická péče v lékárně Lékárník se zvláštní 

specializovanou 

způsobilostí v oboru 

adiktologická péče v lékárně 

1 

2. Farmaceutická péče o 

    geriatrické pacienty 

Lékárník se zvláštní 

specializovanou 

způsobilostí v oboru 

farmaceutické péče o 

geriatrické pacienty 

1 

3. Farmakoekonomika farmakoekonom  1 

4. Nemocniční lékárenství nemocniční lékárník  2 

“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost lékaře, zubního lékaře 

nebo farmaceuta získaná podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona zůstává nedotčena. 

2. Lékaři zařazení do oboru specializačního vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který není v příloze č. 1 k zákonu 

č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uveden jako 

základní obor, dokončí specializační vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Lékaři zařazení do oboru specializačního vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a který je v příloze č. 1 k zákonu 

č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uveden jako 

základní obor, dokončí na základě svého rozhodnutí specializační vzdělávání podle zákona 

č. 95/2004 Sb., ve znění účinném 

a) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo 

b) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v takovém případě se do specializačního 

vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, započte již absolvovaná část specializačního vzdělávání, pokud svým 

obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu; o započtení již 

absolvované části specializačního vzdělávání rozhodne Ministerstvo zdravotnictví do 90 

dnů ode dne obdržení písemné žádosti lékaře.  

4. Lékaři zařazení do vzdělávání v certifikovaném kurzu podle zákona č. 95/2004 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí vzdělávaní v tomto 

kurzu podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/original/81893/68760/72202)



 

 

- 41 - 

5. Účastníkům specializačního vzdělávání, kteří započali specializační vzdělávání podle 

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vymezí 

školitel písemně rozsah činností, které může lékař s odbornou způsobilostí vykonávat podle 

§ 4 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Lékaři, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství nebo byli 

zařazeni podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, do vzdělávání v oboru dětské lékařství a toto vzdělávání úspěšně dokončí podle bodu 

2, se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, pokud úspěšně dokončí kvalifikační kurz. Ministerstvo 

zdravotnictví stanoví obsah kvalifikačního kurzu a určí subjekt, který provede vzdělávání 

v kvalifikačním kurzu a vydává potvrzení o absolvování kurzu; dále stanoví datum, do 

kterého se lze do kvalifikačního kurzu přihlásit, náležitosti žádosti o zařazení do 

kvalifikačního kurzu, zkušební řád a obsah zkoušky, která je podmínkou pro úspěšné 

dokončení kvalifikačního kurzu, a náležitosti potvrzení o úspěšném dokončení kvalifikačního 

kurzu. Subjekt provádějící vzdělávání v kvalifikačním kurzu, obsah kvalifikačního kurzu, 

datum pro podání žádosti o zařazení do kvalifikačního kurzu a její náležitosti, zkušební řád a 

obsah zkoušky zveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.  

7. Farmaceuti zařazení do specializačního vzdělávání v základním oboru nemocniční 

lékárenství podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, dokončí toto specializační vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

8. Farmaceuti zařazení do specializačního vzdělávání v základním oboru podle zákona 

č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí toto 

specializační vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

9. Akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat 

vzdělávání  

a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákon, udělena akreditace, nejdéle však po 

dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona  

č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena 

akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny 

všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky 

specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

10. Správní řízení o žádostech o udělení nebo prodloužení akreditace podaných podle 

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která 
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nebyla ukončena vydáním pravomocného rozhodnutí, se ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona zastavují, o čemž správní orgán účastníka řízení informuje. 

11. Farmaceuti, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru veřejné lékárenství 

podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

považují za farmaceuty, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru praktické 

lékárenství podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona.  

12. Farmaceuti, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru nemocniční 

lékárenství podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, splňují podmínku pro samostatný výkon činnosti při přípravě zvlášť náročných 

lékových forem podle § 11 odst. 11 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

tohoto zákona. 

13. Farmaceuti, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru nemocniční 

lékárenství podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, splňují podmínku pro vedení lékárny s odbornými pracovišti pro přípravu 

zvlášť náročných lékových forem podle § 11 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

14. Farmaceuti, kteří získali specializovanou způsobilost v jiném oboru než v oboru 

praktické lékárenství podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, splňují podmínku pro samostatný výkon činnosti při vedení lékárny 

podle § 11 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

15. Farmaceuti, kteří získali specializovanou způsobilost v jiných oborech než v oboru 

nemocniční lékárenství podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, splňují podmínku pro vedení lékárny s odbornými pracovišti pro 

přípravu zvlášť náročných lékových forem podle § 11 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona vykonávají funkci vedoucího lékárníka v lékárně s odbornými pracovišti pro přípravu 

zvlášť náročných lékových forem a k tomuto dni ji vykonávali alespoň po dobu 4 let v období 

6 let předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Farmaceuti uvedení ve větě první, 

kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají funkci vedoucího lékárníka v lékárně 

s odbornými pracovišti pro přípravu zvlášť náročných lékových forem, ale nesplňují 

podmínku doby výkonu funkce uvedenou ve větě první, mohou tuto funkci dále vykonávat, 

nejdéle však po dobu 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

16. Zubní lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v základním oboru podle 

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí 

toto specializační vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení. 
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