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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

 

Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

Zákonem č. 67/2017 Sb., kterým byl změněn 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 (dále jen „zákon 

č. 95/2004 Sb.“), došlo k zakotvení nového zákonného zmocnění k vydání prováděcího 

právního předpisu. Tímto prováděcím právním předpisem je v souladu s ustanovením 

§ 37 odst. 1 písm. n) předkládaný návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzdělávání v základních 

kmenech lékařů, požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení 

pracoviště, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního 

vzdělávání lékaře, členění a rozsah specializačního vzdělávání v základním kmeni, délku 

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

vyhláška dále v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. p) a q) stanoví požadavky na 

teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni a rozsah a obsah studijních povinností, které je 

nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni. 

K naplnění výše uvedeného zákonného zmocnění podle ustanovení § 37 odst. 1 písm. n), p) 

a q) je tedy nezbytné přijetí odpovídajícího prováděcího právního předpisu, bez něhož není 

možné vynucovat konkretizující požadavky kladené v obecném rámci zákonem 

č. 95/2004 Sb.  

Základní kmeny a délku vzdělávání v nich upravuje ustanovení § 5a zákona č. 95/2004 Sb. 

Celkem je 19 základních kmenů lékařů (anesteziologický, dermatovenerologický, 

gynekologicko-porodnický, hygienicko-epidemiologický, chirurgický, interní, 

kardiochirurgický, maxilofaciálněchirurgický, neurochirurgický, neurologický, 

oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický, psychiatrický, 

radiologický, urologický a všeobecné praktické lékařství). Délka vzdělávání ve všech 

kmenech je 30 měsíců. Vyhláškou jsou pak stanoveny podrobné podmínky a náležitosti 

vzdělávání v jednotlivých základních kmenech.  

Vyhláška je členěna podle jednotlivých základních kmenů, kdy je u každého nejprve v první 

části upraveno členění specializačního vzdělávání a délka odborné praxe. Zde je pro všechny 

kmeny stejné povinné absolvování dvouměsíční praxe v každém z následujících oborů: 

anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie a vnitřní lékařství. Shodná je pro všechny 

kmeny také povinnost absolvovat tzv. vzdělávací aktivity, (např. kurzy lékařská první pomoc, 

základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, prevence škodlivého užívání 

návykových látek a léčba závislostí, radiační ochrana). Podrobně je pro každý kmen uveden 
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rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke 

zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni. 

Obecně jde o absolvování povinné odborné praxe potvrzené školitelem s příslušnou 

specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle zákona č. 95/2004 Sb. 

v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem a absolvování 

povinných vzdělávacích aktivit (viz výše). Nezbytné je rovněž doložit, že školenec splnil 

stanovený počet výkonů, které jsou pro řádný výkon povolání v konkrétní odbornosti 

nezbytné. U gynekologicko-porodnického kmene to jsou např. spontánní vaginální porod a 

ošetření porodního poranění, císařský řez, gynekologická a porodnická ultrazvuková vyšetření 

nebo konizace děložního čípku.  

V rámci další části je definován obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky 

na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce. 

Zde je podrobně popsána obsahová náplň jednotlivých kmenů specializačního vzdělávání dle 

oborů, jak jsou uvedeny výše. Bez jejich vymezení není možné řádně a především jednotně 

vzdělávat lékaře. Obsahová náplň vzdělávání se dále podrobně dělí na teoretické a praktické  

v příslušných oborech vzdělávání.  

V neposlední řadě je třeba v souladu se zákonným zmocněním definovat technické a věcné 

podmínky vybavení jednotlivých akreditovaných pracovišť, tak aby bylo možné jejich splnění 

vynucovat. Tyto podmínky jsou upraveny vždy ve třetí části u jednotlivých kmenů nazvané 

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou 

podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání lékařů. Tyto 

podmínky zpravidla vyplývají z obecných pravidel stanovených vyhláškou č. 92/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 

kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb. (technické vybavení) a 

vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 

služeb, ve znění pozdějších předpisů (personální vybavení). Do této části prováděcího 

právního předpisu bude náležet rovněž určení typu pracoviště, v němž může být specializační 

vzdělávání v jednotlivých kmenech realizováno. Typ pracoviště může být definován mimo 

jiné prostřednictvím určení minimálního počtu provedených výkonů na příslušném pracovišti, 

aby vzdělávání probíhalo tam, kde reálně dochází k poskytování zdravotních služeb 

v příslušném oboru v dostatečném rozsahu tak, aby se s ním mohl školenec dostatečně 

seznámit.  

Komplex jednotlivých částí vzdělávání musí zajišťovat, že každý školenec absolvuje nezbytné 

aktivity směřující k dosažení potřebné odborné kvalifikace k výkonu lékařského povolání 

v příslušném specializačním oboru. K zajištění jednotného přístupu ze strany jednotlivých 

akreditovaných pracovišť budou stanoveny shodné podmínky, jak na jejich vybavení věcné a 

technické, tak na personální zajištění. Podrobněji je obsah jednotlivých kurzů specializačního 

vzdělávání a požadavky na věcné a technické vybavení akreditovaných pracovišť popsán ve 

vlastním textu přílohy vyhlášky k jednotlivým základním kmenům. 
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Hlavním principem navrhované právní úpravy je vyjít v maximální míře ze současných 

vzdělávacích programů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání lékařů, které byly 

vypracovány ve spolupráci s odborníky v daných oborech (zastoupenými v akreditačních 

komisích coby poradních orgánech ministerstva) a v praxi se osvědčily. K obsahovým 

změnám oproti stávajícím vzdělávacím programům v jednotlivých oborech dochází 

po projednání s odbornými společnostmi, akreditačními komisemi pro jednotlivé obory 

a na základě vlastních průzkumů předkladatele u poskytovatelů zdravotních služeb (včetně 

těch, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti nebo 

Ministerstvo vnitra), a to s cílem umožnit specializační vzdělávání lékařů v základním kmeni i 

na pracovištích, která odpovídají tzv. „nemocnicím okresního typu“.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena  

Navržená právní úprava odpovídá zmocňovacímu ustanovení obsaženému 

v ustanovení § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb. Jak plyne z obsahu přílohy 

vyhlášky (kmeny specializačního vzdělávání), jsou vymezeny všechny skutečnosti 

a náležitosti, které zmocňovací ustanovení v oblasti vzdělávání v základních kmenech lékařů 

předpokládá. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

Problematika návrhu vyhlášky se dotýká směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Tato vyhláška ji ovšem 

netransponuje. Směrnice je transponována samotným zákonem č. 95/2004 Sb., k jehož 

provedení je předkládána tato vyhláška. Vyhláška je s ní tedy plně slučitelná. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné době nejsou ustanovení § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb. 

nikterak provedena. S ohledem na zákonné zmocnění je proto nezbytné, aby Ministerstvo 

zdravotnictví tento prováděcí právní předpis vydalo. Jako žádoucí se přitom jeví vydat jej 

v době co nejkratší, aby konkrétní pravidla v něm obsažená mohla být aplikována co nejdříve. 

Vzhledem k tomu, že zákonná právní úprava je již delší dobu účinná, mohou být adresáti 

právní normy (školenci a poskytovatelé zdravotních služeb jako akreditovaná zařízení) 

uváděni v nejistotu stran uznání jejich absolvované odborné praxe. Bez vydání prováděcího 

právního předpisu mohou být také problematicky právně vynutitelná pravidla pro technické a 

věcné vybavení akreditovaných pracovišť. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a 

dopady na životní prostředí 

Předkládaná právní úprava nemá žádný hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, ani žádné sociální či 

environmentální dopady. 
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Předkládaná právní úprava se nedotýká rovnosti mužů a žen ani nezakládá diskriminaci. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Předkládaná právní úprava se nedotýká ochrany soukromí ani ochrany osobních údajů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkládaná právní úprava s sebou nenese žádná korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Předkládaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Zvláštní část 

 

K § 1  

Ustanovení vymezuje předmět úpravy vyhlášky. 

K § 2 - 4  

Ustanovení odkazuje na přílohy k vyhlášce č. 1 – č. 19, kde se stanovuje členění a rozsah, 

délka povinné praxe a typ pracoviště, na které specializační vzdělávání v základních kmenech 

lékařů probíhá, požadavky na jejich technické a věcné vybavení a personální zabezpečení 

pracoviště, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního 

vzdělávání v základních kmenech, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti 

lékařů po ukončení vzdělávání v základním kmeni a rozsah a obsah studijních povinností 

lékařů v rámci vzdělávání v jednotlivých základních kmenech. 

K § 5 

Přechodná ustanovení umožňují započtení praxe, kterou lékaři zapsaní do specializačního 

vzdělávání ode dne účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. absolvovali od 1. července 2017 u 

poskytovatelů zdravotních služeb, kteří byli akreditování podle vzdělávacích programů 

platných před účinností této vyhlášky až do 30. dubna 2019.  

K § 6  

Navrhovaná účinnost vyhlášky dnem 1. října 2018 dává dostatečný prostor pro to, aby bylo 

proběhlo akreditační řízení pro vzdělávání  podle této vyhlášky pro základní kmeny a nových 

vzdělávacích programů pro vlastní specializovaný výcvik v oborech specializačního 

vzdělávání.   
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Příloha - obecně 

V nejobecnější rovině je pro jednotlivé základní kmeny podrobně upravena náplň odborné 

přípravy lékaře a nároky na pracoviště, na kterém může tato příprava probíhat, a to co do 

technického i personálního zajištění. Obsáhlost materiálu je dána požadavky na odbornou 

přípravu lékaře v základním kmeni, kterou je pro jednotlivé obory třeba přesně specifikovat. 

Na odpovídající odborné přípravě lékařů je totiž veřejný zájem, nyní ještě posílený tím, že dle 

nové právní úpravy budou dále prováděcím právním předpisem přesně definovány 

kompetence lékaře po absolvování základního kmene. Materiál v maximální míře vychází ze 

stávajících vzdělávacích programů pro jednotlivé obory, které se v praxi osvědčily a které 

byly zpracovány a průběžně aktualizovány ve spolupráci s jednotlivými akreditačními 

komisemi pro dané obory. I předkládaný materiál je výsledkem odborných konzultací 

s představiteli jednotlivých odborných společností a akreditačních komisí, tak aby po odborné 

stránce vyhovoval požadavkům, které je třeba klást na vzdělávání lékařů v základním kmeni.  

U všech základních kmenů dochází k prodloužení délky vzdělávání z 24 měsíců na 30 měsíců, 

což vychází z  § 5a odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., který nově zavádí delší specializační 

vzdělávání ve všech základních kmenech. Adekvátně tomu je u jednotlivých oborů 

prodloužena povinná praxe v oboru kmene (např. dermatovenerologický kmen – dle stávající 

vzdělávacího programu povinná praxe v oboru kmene 15 měsíců na lůžkovém oddělení a 3 

měsíce na ambulantním pracovišti, dle předkládaného materiálu – 18 měsíců na lůžkovém 

oddělení 6 měsíců na ambulantním pracovišti). 

K obsahovým změnám u jednotlivých základních kmenů dochází, jak již bylo uvedeno 

v obecné části důvodové zprávy, především pro to, aby bylo umožněno vzdělávání lékařů 

v základním kmeni i v tzv. „nemocnicích okresního typu“. Z toho důvodu jsou např. 

u jednotlivých oborů změněny podmínky týkající se objemu poskytované péče, a to tak, že 

objem poskytované péče nemusí být splněn v každém daném roce. Naopak postačí, pokud je 

splněn v průměru počítaném za 3 poslední kalendářní roky (např. kmen anesteziologický - na 

pracovišti musí být objem poskytované péče, jde-li o podané anestezie minimálně 4 000 /za 

kalendářní rok nebo průměrně 4000 ročně za poslední 3 kalendářní roky). 

 

K  č. 1 - Základní kmen anesteziologický 

V anesteziologickém kmeni je mimo výuky v oboru anesteziologie nezbytné absolvovat 

rovněž praxi v intenzivní medicíně, chirurgii a vnitřním lékařství. K souvisejícím vzdělávacím 

aktivitám poté patří lékařská první pomoc, základy zdravotnické legislativy, etiky 

a komunikace, prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a radiační 

ochrana. Těžiště odborné i teoretické praxe pak leží přímo v oboru anesteziologie, v němž 

musí školenec absolvovat 24 měsíců praxe v akreditovaném zařízení. Přestože není stanovený 

přesný počet zdravotních výkonů, předpokládá se, že školenec bude provádět především ty 

výkony, které směřují k získání praktických dovedností, s nimiž daná odbornost souvisí (např. 

zajištění vstupu do periferního i centrálního žilního řečiště, arteriálního systému, 

monitorováním v anesteziologické a intenzivní péči, prováděním regionální anestézie apod.). 
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K  č. 2 - Základní kmen dermatovenerologický 

V tomto kmeni je těžištěm praxe dermateovenerologie v lůžkové péči (18 měsíců) 

a dermatovenerologie v ambulantní péči (6 měsíců). Mimo to je nezbytné absolvovat praxi 

v intenzivní medicíně, chirurgii a vnitřním lékařství (2 měsíce každá část). Shodně jako 

u předchozího kmene je základní výuka doplněna o lékařskou první pomoc, základy 

zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, prevenci škodlivého užívání návykových látek 

a léčbu závislostí a radiační ochranu. V tomto kmeni vyhláška stanoví i nezbytný počet 

výkonů, které musí školenec prokazatelně provést, aby se mohl přihlásit ke zkoušce po 

absolvování základního kmene. Jedná se o výkony, které jsou esenciálně spjaty s výkonem 

profese dermatovenerologa, např. injekční okrsková anestézie nebo infiltrace kožních lézí, 

ošetření a převaz akutní nebo chronické rány, ošetření kožních a podkožních afekcí apod. 

S výše uvedeným souvisí i požadavky na školící pracoviště (zdravotnické zařízení), které má 

potřebnou výuku zajišťovat. Samotné věcné a technické vybavení nezaručuje dostatečný 

rozsah prováděných výkonů k zajištění praktické výuky školenců. Z toho důvodu se pro 

pracoviště, na němž probíhá praxe v lůžkové části, stanoví minimální počet 200 

hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok (eventuálně průměr za poslední 3 roky) 

a provozy či ambulancemi v minimálním počtu 4, tj. z venerologické, alergologické, 

fotobiologické, angiologické a zákrokového sálu. Pro ambulantní školící pracoviště je poté 

vyžadováno alespoň 5 tisíc vyšetření za rok a specifické vybavení, resp. možnost provádění 

konkrétních zdravotních výkonů příslušné odbornosti (např. doppler, vybavení pro 

kryoterapii). 

 

K  č. 3 - Základní kmen gynekologicko-porodnický 

Pro přihlášení ke zkoušce je třeba v tomto kmeni absolvovat alespoň třicetiměsíční výuku, 

přičemž hlavní školenou odborností v délce 24 měsíců je gynekologie a porodnictví. Dále je 

nutné absolvovat rovněž praxi v anesteziologii a intenzivní medicíně, chirurgii a vnitřním 

lékařství a doplňkové vzdělávací aktivity (2 měsíce každá část). Stanoven je i počet výkonů, 

které musí v rámci školení školenec provést, jedná se např. o vedení spontánního vaginálního 

porodu a ošetření porodního poranění (80), císařský řez (20), hysteroskopie a/nebo kyretáž 

hrdla a těla děložního (25). 

Specifické požadavky jsou kladeny rovněž na typ školícího pracoviště. To musí zajišťovat 

takové výkony v potřebném počtu. Zásadní je stanovení počtu provedených porodů 

(minimální počet 600 porodů za poslední kalendářní rok nebo průměrně 600 porodů ročně 

za poslední 3 kalendářní roky), hysterektomií (minimální počet 100 hysterektomií za poslední 

kalendářní rok nebo průměrně 100 výkonů ročně za poslední 3 kalendářní roky). Nutné je, 

aby pracoviště provádělo i další standardní výkony, které ovšem již nejsou vymezeny počtem. 

 

K  č. 4 - Základní kmen hygienicko-epidemiologický 

Jedná se o specifický kmen, kdy je praxe absolvována např. u orgánů ochrany veřejného 

zdraví; 12 měsíců z celkových 24 měsíců praxe v hygieně a epidemiologii musí být 
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absolvováno na krajské hygienické stanici, resp. hygienické stanici hl. m. Prahy. Dále lze 

praxi absolvovat např. v odborných ústavech lékařských fakult v oborech hygieny, 

epidemiologie a veřejného zdravotnictví nebo ve Státním zdravotním ústavu. Rovněž zde je 

třeba účastnit se předepsaných výkonů ve stanoveném rozsahu (např. šetření v ohnisku nákazy 

a stanovení nezbytných protiepidemických opatření v počtu 50 nebo kontrola dle zásad 

státního zdravotního dozoru v potravinářském podniku včetně stravovacího zařízení v počtu 

20).  

 

K č. 5 - Základní kmen chirurgický 

Těžištěm praktické výuky je obor chirurgie (24 měsíců), přičemž 12 měsíců praxe může 

školenec absolvovat rovněž ve specializačním oboru cévní chirurgie, dětská chirurgie, 

gastroenterologie. Dále je nutné absolvovat rovněž praxi v anesteziologii a intenzivní 

medicíně, chirurgii a vnitřním lékařství (2 měsíce každá část) a doplňkové vzdělávací aktivity. 

Povinně jsou stanoveny výkony prováděné nebo asistované školencem včetně jejich počtu. 

Jedná se např. o ošetření komplikovaných a nekomplikovaných ran (30), zavedení centrálního 

žilního katetru (5), asistence při operacích kýly (15), apendektomie (15) nebo amputace 

na končetinách (10). 

 

K  č. 6 - Základní kmen interní 

Specifikem interního kmene je podrobné členění doby výkonu praxe v jednotlivých školených 

oborech. Z celkového rozsahu 30 měsíců odborné praxe je největší část věnována vnitřnímu 

lékařství na interním lůžkovém oddělení s neselektovaným příjmem (8 měsíců), v příjmové 

ambulanci (5 měsíců) a na jednotce intenzivní péče (3 měsíce). Dále je nutné absolvovat část 

praxe v souvisejících oborech (chirurgie, praktické lékařství, gynekologie atd.) a doplňkové 

vzdělávací aktivity. 

 

K č. 7 - Základní kmen kardiochirurgický 

Pro tento kmen jsou specifickými obory praxe především kardiochirurgie (17 měsíců) 

a chirurgie (7 měsíců). K nim je nezbytné absolvovat rovněž praxi v oborech anesteziologie 

a intenzivní medicína, chirurgie a vnitřní lékařství (2 měsíce každá část) a dále doplňkové 

vzdělávací aktivity. 

Povinné praktické výkony, které jsou před zkouškou potvrzovány školitelem a garantem 

oboru spočívají v tomto případě především v sternotomii (30), drenáži a punkci hrudníku (15), 

napojení mimotělního oběhu (30), odběru štěpů k revaskularizačním výkonům (50) a asistenci 

u dalších kardiochirurgických operací (50). Požaduje se rovněž asistence u běžných 

chirurgických operací (50) a traumatologických operací (10). 

Zvýšené požadavky jsou v tomto případě kladeny rovněž na typ pracoviště. Praktickou výuku 

v oboru chirurgie tak musí zajišťovat poskytovatel zdravotních služeb, který disponuje 

minimálně 2 operačními sály, vybranými typy oddělení, a u nějž počet hospitalizovaných 
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pacientů za kalendářní rok činí minimálně 1 500 a zároveň počet ambulantně ošetřených 

pacientů činí alespoň 15 000. Zároveň je nezbytné, aby příslušný poskytovatel zdravotních 

služeb provedl ročně alespoň 700 plánovaných operací, 200 urgentních operací a provedl 

přinejmenším 500 ošetření traumat.  

Pro provádění praxe v oboru kardiochirurgie je poté nezbytné, aby poskytovatel zdravotních 

služeb prováděl alespoň 500 srdečních operací za kalendářní rok (u dětského kardiocentra 

alespoň 400 operací) a zároveň měl zajištěnu 24hodinovou kardiochirurgickou operativu pro 

řešení akutních stavů. 

 

K  č. 8 - Základní kmen maxilofaciálněchirurgický 

Těžiště odborné praxe v rámci tohoto kmene spočívá v oboru maxilofaciální chirurgie 

(celkem 24 měsíců), jehož součástí je i dvouměsíční praktická výuka klinické stomatologie. 

Součástí praktické výuky jsou i další obecné obory, tedy anesteziologie a intenzivní medicína, 

chirurgie a vnitřní lékařství (2 měsíce každá část) a doplňkové vzdělávací aktivity. 

Zvýšené požadavky jsou v tomto případě kladeny rovněž na typ pracoviště. Praktickou výuku 

v oboru chirurgie tak musí zajišťovat poskytovatel zdravotních služeb, který disponuje 

minimálně 2 operačními sály, vybranými typy oddělení, a u nějž počet hospitalizovaných 

pacientů za kalendářní rok činí minimálně 1 500 a zároveň počet ambulantně ošetřených 

pacientů činí alespoň 15 000. Zároveň je nezbytné, aby příslušný poskytovatel zdravotních 

služeb provedl ročně alespoň 700 plánovaných operací, 200 urgentních operací a provedl 

přinejmenším 500 ošetření traumat. 

Pro potřeby provádění praxe v maxilofaciální chirurgii poté musí poskytovatel zdravotních 

služeb disponovat stanoveným vybavením, kterým je fibroskop a přístroje pro 

fotodokumentaci, endoskop pro vyšetření TMK, laser, operační mikroskop. Zároveň musí 

zajišťovat nepřetržitou dostupnost poskytovaných zdravotních služeb ve vyjmenovaných 

oborech, např. oftalmologii, úrazové chirurgii, pediatrii, vnitřním lékařství atd. 

 

K  č. 9 - Základní kmen neurochirurgický 

Kromě obecných praktických oborů anesteziologie a intenzivní medicíny, chirurgie 

a vnitřního lékařství (2 měsíce každá část) a doplňkových vzdělávacích aktivit musí školenec 

absolvovat především praxi v oboru neurochirurgie (21 měsíců), neurologie (2 měsíce) 

a radiologie a zobrazovacích metod (1 měsíc). 

Před přihlášením ke zkoušce musí školenec absolvovat stanovený počet některých výkonů, 

namátkou lze uvést chirurgické ošetření ran (30), interpretace CT (30), interpretace MR (20) 

nebo asistovat u neurochirurgických výkonů (50). 

Pro obory neurochirurgie jsou stanoveny speciální požadavky na typ pracoviště, kde probíhá 

praktická výuka. Např. poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurochirurgie musí 

disponovat alespoň 24 lůžky a zajišťovat péči ve stanovených oborech (např. 

neurotraumatologie, neurovaskulární chirurgie, spondylochirurgie). Dále je nezbytné, aby 

zajišťoval 24 hodinovou dostupnost CT, MRI, DSA a zdravotních služeb souvisejících 
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s oborem neurochirurgie a splňoval další stanovené podmínky zejména stran vybavení 

pracoviště (operační mikroskop, RTG zesilovač, ultrazvuk atd.). 

 

K  č. 10 - Základní kmen neurologický  

Kromě obecných praktických oborů anesteziologie a intenzivní medicíny, chirurgie 

a vnitřního lékařství (2 měsíce každá část) a doplňkových vzdělávacích aktivit musí školenec 

absolvovat především 24 měsíců v oboru neurologie. Z tohoto počtu lze maximálně 6 měsíců 

alternativně absolvovat na akreditovaném zařízení dětská neurologie nebo rehabilitační 

a fyzikální medicína. 

Vyhláška výslovně předepisuje výkony, které se musí školenec v rámci praxe naučit, jedná se 

např. o zápis nálezu neurologického vyšetření, vedení zdravotnické dokumentace, zápis 

epikrizy, propouštěcí zprávy, ambulantního vyšetření, provedení komplexního, cíleného 

a kontrolního neurologického vyšetření, provedení lumbální punkce a odběr mozkomíšního 

moku atd. 

Vyšší požadavky jsou v tomto případě kladeny na typ pracoviště, na němž probíhá praxe 

v oboru neurologie. Poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče v oboru neurologie musí 

být vybaven příjmovou ambulancí ambulantní péče pro hlavní oblasti oboru neurologie (cévní 

mozkové příhody, kraniocerebrální traumata, nádory mozku a míchy, infekční onemocnění 

mozku atd.). Dále musí být pracoviště vybaveno laboratořemi EEG, EMG, evokovaných 

potenciálů a sonografie s každodenní dostupností v běžné pracovní době nebo zajišťovat 

diagnostický komplement. Rovněž jsou stanoveny požadavky na minimální počet ošetřených 

pacientů za kalendářní rok. 

 

K  č. 11 - Základní kmen oftalmologický 

Mimo základní praktické obory, kterými jsou anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie 

a vnitřní lékařství (2 měsíce každá část) a doplňkových vzdělávacích aktivit, je nezbytné 

absolvovat praxi v délce 24 měsíců v oboru oftalmologie, z toho 6 měsíců na lůžkovém 

oddělení. Vyhláška stanoví specifické požadavky na technické vybavení pracoviště, v němž 

probíhá praktická výuka oftalmologie – nutné je disponovat optotypy, tonometrií aplanační 

a bezkontaktní, štěrbinovou lampou, přímým oftalmoskopem, vyšetřovacími čočkami včetně 

gonioskopické, počítačovým perimetrem, Hertelovým exoftalmometrem, min. jedním ze 

základních vyšetřovacích přístrojů k vyšetřování okulomotorické rovnováhy, nepřímým 

oftalmoskopem, keratorefraktometrem a optickým biometrem. Na pracovišti musí být rovněž 

ošetřeno alespoň 2 tisíce pacientů za kalendářní rok. 

 

K č. 12 - Základní kmen ortopedický 

Kromě povinných základních oborů s délkou výuky 2 měsíce (anesteziologie a intenzivní 

medicína, chirurgie a vnitřní lékařství) a doplňkových vzdělávacích aktivit spočívá hlavní část 

praxe v absolvování 24 měsíců na pracovišti ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. 
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A 8 měsíců musí přitom školenec absolvovat u poskytovatele zdravotních služeb zaměřeného 

na diagnostiku a léčbu poranění pohybového ústrojí. 

V případě ortopedie je velký důraz kladen na absolvování povinného počtu předepsaných 

výkonů. Příkladem lze uvést konzervativní ošetření poranění kloubů a měkkých tkání, včetně 

imobilizačních technik (50), konzervativní léčbu zlomenin (50), asistenci při artroskopiích 

(10), asistenci u operací pro poranění pohybového aparátu (40), samostatné provedení 

operační artroskopie (5) atd. 

 

K  č. 13 - Základní kmen otorinolaryngologický (dále jen „ORL“) 

Stejně jako v případě ostatních kmenů, i zde musí školenec absolvovat dvouměsíční výuku 

v základních oborech anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie a vnitřní lékařství. Mimo 

ně je podmínkou dvacetiměsíční praxe v ORL, měsíční praxe v dětské ORL a tříměsíční praxe 

ve foniatrii a audiologii. 

Rovněž pro tento kmen jsou stanoveny specifické výkony, které musí školenec v rámci praxe 

vykonávat, byť v tomto případě není stanoven v mnoha případech minimální limit pro jejich 

počet. K typickým výkonům pro tento kmen tak patří např. chirurgické ošetření zlomenin 

nosních kůstek, léčba externí otitidy, tracheostomie, konzervativní ošetření epistaxe apod. 

 

K  č. 14 - Základní kmen patologický 

Školenec musí v tomto případě absolvovat praxi v délce 24 měsíců v oboru patologie, přičemž 

z toho 6 měsíců může absolvovat v oboru soudní lékařství. Tato praxe bude povinná 

v případě, kdy školenec bude přihlášen v základním oboru soudního lékařství. Mimo uvedené 

je nezbytné absolvovat praxi v základních oborech anesteziologie a intenzivní medicína, 

chirurgie a vnitřní lékařství (2 měsíce) a další předepsané vzdělávací aktivity. 

Předepsány jsou dva základní výkony včetně jejich počtu a jedná se o pitvu (100) 

a cytologická vyšetření z různých oblastí (2000). 

 

K  č. 15 - Základní kmen pediatrický 

Pro odbornou praxi v pediatrickém kmeni platí, že trvá 21 měsíců, přičemž 3 měsíce z toho 

musí školenec absolvovat na novorozeneckém oddělené. Nejvíce 6 měsíců může být 

absolvováno na pracovišti jiné odbornosti, je-li základním oborem školence některý 

z vyjmenovaných (např. dětská neurologie nebo endokrinologie). Tříměsíční praxe musí být 

rovněž realizována u poskytovatele ambulantních pediatrických služeb. Nadto je nezbytné 

absolvovat praxi v základních oborech anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie 

a vnitřní lékařství (2 měsíce) a další předepsané vzdělávací aktivity. 

Zvláštní důraz je kladen na provádění některých vyjmenovaných výkonů. Pouze příkladem se 

jedná o zajištění periferního žilního katetru (30), plánování a rozpis infuzní léčby (20), odběr 

biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření (10) atd. 
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Pro typ pracoviště v oboru pediatrie jsou zejména vyžadovány minimální počty léčených 

pacientů. V lůžkové péči se jedná alespoň o 900 dětí za kalendářní rok, v ambulantní péči 

o 1 500 přijatých dětí za kalendářní rok a zároveň se musí jednat o poskytovatele zdravotních 

služeb, který v porodnici zajišťuje alespoň 600 porodů za kalendářní rok. 

Školitel – je registrující poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči, který 

má specializovanou způsobilosti v oboru praktický lékař pro děti a dorost, dětské lékařství a 

absolvoval kvalifikační kurz podle přechodných ustanovení k zákonu č. 67/2017 Sb., čl. II   

bod 6 nebo specializovanou způsobilost v oboru pediatrie podle zákona č. 95/2004 Sb., ve 

znění zákon č. 67/2017 Sb.  Nad rámec personálního zabezpečení poskytování zdravotních 

služeb podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb je třeba, aby měl školitel v ordinaci sestra s úvazkem minimálně 0,5. Další 

podmínkou je, že lékař poskytuje zdravotní služby alespoň 600 registrovaných pacientů 5 dní 

v týdnu, 25 hodin týdně a zajišťuje návštěvní službu. 

 

K č. 16 - Základní kmen psychiatrický 

Součástí základního psychiatrického kmene, je jako ve všech základních kmenech, povinná 

praxe na pracovištích anesteziologie a resuscitační medicíny, chirurgie a vnitřního lékařství. 

Stěžejní část odborné praxe potom spočívá v praxi v oboru psychiatrie v délce 20 měsíců. 

Povinná je rovněž 2měsíční praxe v oboru dětské a dorostové psychiatrie a 2měsíční praxe 

v oboru neurologie, přičemž lékaři zařazení do oboru dětská a dorostová psychiatrie mohou 

tuto praxi absolvovat na pracovišti dětské neurologie. 

V teoretické části vzdělávání jsou zařazeny tři specifické odborné kurzy, a to 

Elektrokonvulzivní terapie, Psychofarmakologie a Základy psychiatrie. 

Pro absolvování základního kmene je rovněž nutné prokázat provedení stanoveného počtu 

výkonů v každém oboru, ve kterém školenec absolvuje povinnou odbornou praxi, tedy 

psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie a neurologie. 

 

K  č. 17 - Základní kmen radiologický 

Těžištěm praktické výuky je obor radiologie a zobrazovací metody v délce 24 měsíců, kdy 

školenec, který je přihlášen v oboru nukleární medicína, může 6 měsíců absolvovat na 

pracovišti nukleární medicíny. Nadto je nezbytné absolvovat praxi v základních oborech 

anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie a vnitřní lékařství (2 měsíce) a další 

předepsané vzdělávací aktivity. 

Stanoven je v tomto kmeni minimální počet výkonů, které se školenec má naučit v rámci 

praxe. Jedná se zejména o skigrafii (5 000 výkonů dále členěných), ultrazvuk (1 500 výkonů 

a z toho Doppler alespoň 300) a CT (500 výkonů). 
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K  č. 18 - Základní kmen urologický 

Stejně jako v případě ostatních kmenů, i zde musí školenec absolvovat dvouměsíční výuku 

v každém ze základních oborů anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie a vnitřní 

lékařství. Mimo ně je podmínkou praxe o délce 24 měsíců v oboru urologie. 

Zde je kladen velký důraz na potřebný počet provedených výkonů, pouze namátkou jde 

o základní ambulantní činnost u urologicky nemocného, odběr biologického materiálu na 

vyšetření, cystoskopie, uretroskopie, sondáž močovodu, zavedení ureterálního stentu, 

uretrocystografie, ascendentní ureterografie, Zavedení močového katétru, odběr cévkované 

moče na bakteriologické vyšetření, péče o stomie a katétry, ošetřování neprůchodného 

močového katétru atd. 

S tím souvisí i specifické požadavky na vybavení pracoviště, kdy poskytovatel zdravotních 

služeb musí zajišťovat komplexní urologickou diagnostiku, punkční derivační výkony pod 

RTG i USG kontrolou, endoskopickou léčbu urolitiázy, endoskopickou léčbu onemocnění 

prostaty, močového měchýře a močové trubice, otevřené operace na močových cestách, 

otevřené operace na mužském genitálu, urgentní a úrazovou urologii.  

 

K  č. 19 - Základní kmen všeobecné praktické lékařství 

Kromě obecných praktických oborů anesteziologie a intenzivní medicíny, chirurgie 

a vnitřního lékařství (2 měsíce každá část) a vzdělávacích aktivit musí školenec absolvovat 14 

měsíců praxe v ordinaci praktického lékaře, 6 měsíců na oddělení vnitřního lékařství 

s neselektovaným příjmem, 1 měsíc pediatrie a 1 měsíc gynekologie a porodnictví. 

Specifickými požadavky na typ pracoviště je počet registrovaných pacientů (900) 

a zajišťování návštěvní služby v minimálním počtu 25/rok.   

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB2BLBBOE)


	Zákonem č. 67/2017 Sb., kterým byl změněn 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 (d...
	K naplnění výše uvedeného zákonného zmocnění podle ustanovení § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) je tedy nezbytné přijetí odpovídajícího prováděcího právního předpisu, bez něhož není možné vynucovat konkretizující požadavky kladené v obecném rámci zákonem...
	Základní kmeny a délku vzdělávání v nich upravuje ustanovení § 5a zákona č. 95/2004 Sb. Celkem je 19 základních kmenů lékařů (anesteziologický, dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, hygienicko-epidemiologický, chirurgický, interní, kardiochi...
	Vyhláška je členěna podle jednotlivých základních kmenů, kdy je u každého nejprve v první části upraveno členění specializačního vzdělávání a délka odborné praxe. Zde je pro všechny kmeny stejné povinné absolvování dvouměsíční praxe v každém z následu...
	Obecně jde o absolvování povinné odborné praxe potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle zákona č. 95/2004 Sb. v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem a absolvování povinných ...
	V rámci další části je definován obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce. Zde je podrobně popsána obsahová náplň jednotlivých kmenů specializač...
	V neposlední řadě je třeba v souladu se zákonným zmocněním definovat technické a věcné podmínky vybavení jednotlivých akreditovaných pracovišť, tak aby bylo možné jejich splnění vynucovat. Tyto podmínky jsou upraveny vždy ve třetí části u jednotlivých...
	Komplex jednotlivých částí vzdělávání musí zajišťovat, že každý školenec absolvuje nezbytné aktivity směřující k dosažení potřebné odborné kvalifikace k výkonu lékařského povolání v příslušném specializačním oboru. K zajištění jednotného přístupu ze s...
	Hlavním principem navrhované právní úpravy je vyjít v maximální míře ze současných vzdělávacích programů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání lékařů, které byly vypracovány ve spolupráci s odborníky v daných oborech (zastoupenými v akredita...

