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V. 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, 

o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky  
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění 

pozdějších předpisů 
 (Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 

zdravotnictví  
dne 7. 3. 2018, s termínem přijímání připomínek  do 28. 3. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  
Připomínkové místo 
 

 
Novelizační 
bod, 
ustanovení 
charakter 
připomínky 
 

 
Znění připomínky 
 
 

Vyhodnocení připomínky 
 

    

Úřad vlády – Rada pro vědu, 
výzkum a inovace  

   

 
 

Zásadní Doporučuji zapracovat výše uvedenou zásadní 
připomínku. 
 
Připomínka: 
Specializační nástavbová "Traumatologická 
atestace" by měla být určena vedle chirurgů také 
pro ortopedy. Důvodem je skutečnost, že většina 
(až cca 70%) úrazů je končetinových nebo 

NEAKCEPTOVÁNO 
Obdobnou připomínku uplatnila UZS. 
Chirurgie jako obor specializačního 
vzdělání, jehož absolvování je 
předpokladem pro zařazení do vzdělávání 
v nástavbovém oboru, bude jediným 
oborem, z něhož lze navázat na nástavbové 
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páteře, což je doménou právě ortopedů. studium Úrazové chirurgie. Ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí se mezi 
vstupní obory neuvede, neboť pro vstup do 
vzdělávání v nástavbovém oboru je 
nezbytná znalost dutinové chirurgie, kterou 
absolventi specializačního vzdělávání 
v oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí nedisponují.  

Ministerstva     

Ministerstvo obrany    

 Zásadní Zásadně nesouhlasíme, aby byl zrušen 
nástavbový obor vzdělávání lékařů 
hyperbarická a letecká medicína.  
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany je zřizovatelem Ústavu 
leteckého zdravotnictví v Praze. Jedná se o 
jedinečné zdravotnické zařízení, jehož lékaři se 
zvláštní specializovanou způsobilostí 
v hyperbarické a letecké medicíně provádějí 
specializovaný výcvik leteckého personálu 
vojenských, policejních i civilních posádek za 
zvláštních podmínek, posuzují zdravotní 
způsobilost k výkonu povolání všech kategorií 
vojenského, policejního a civilního leteckého 
personálu. Rovněž posuzují zdravotní způsobilost 
vojenských a policejních potápěčů, provádějí 
výzkum v oblasti letecké medicíny, medicíny 
leteckých nehod a hyperbarické medicíny.   
V odůvodnění k návrhu vyhlášky je ke zrušení 

NEAKCEPTOVÁNO 
Důvody jsou stejné jako v odůvodnění tj. o 
uvedený nástavbový obor není mezi lékaři 
dlouhodobě zájem. Prohloubení znalostí a 
dovedností v hyperbarické a letecké 
medicíně bude nadále možné absolvováním 
funkčního kurzu. Potřebnou péči zajistí 
lékař se specializací v oboru vnitřní 
lékařství. 
 
 
Připomínkové místo se zrušením 
nástavbového oboru nesouhlasí.  
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nástavbových oborů obecně konstatováno, že o 
uvedené rušené nástavbové obory není mezi 
lékaři velký zájem s tím, že nejde o likvidaci 
oborů, ale lékaři budou na svoji práci 
připravováni jinou formou vzdělávání. Touto 
jinou formou má být funkční kurz, přičemž 
absolvováním funkčního kurzu nemůže lékař 
získat zvláštní specializovanou způsobilost jako 
doposud po absolvování nástavbového oboru 
hyperbarická a letecká medicína. Navíc 
vzdělávací programy funkčních kurzů  
se uskutečňují v délce minimálně 1 měsíc a 
maximálně 6 měsíců, ale stávající vzdělávání 
v nástavbovém oboru trvá 1 rok. Návrh na vznik 
funkčního kurzu podává akreditované zařízení 
Ministerstvu zdravotnictví, které dále předkládá 
návrh příslušné akreditační komisi, a následuje 
celá řada dalších administrativních procesů, 
přičemž může dojít i k tomu, že příslušný funkční 
kurz z nějakého důvodu vůbec nevznikne.  
V srpnu 2017, kdy k návrhu vyhlášky proběhlo 
první připomínkové řízení, tento nástavbový obor 
rušen nebyl, takže nám není jasné, proč k tomu 
dochází teď, a už vůbec není zřejmé, z jakého 
důvodu nebylo plánované rušení tohoto oboru 
konzultováno s Ministerstvem obrany.  
Ze všech uvedených důvodů trváme na zachování 
nástavbového oboru vzdělávání lékařů 
hyperbarická a letecká medicína.  
Přestože se jedná o návrh vyhlášky, 
označujeme tuto připomínku jako zásadní. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

   

  V příloze č. 1 k vyhlášce č.    /2018 Sb., 
„NÁSTAVBOVÉ OBORY, OZNAČENÍ 
ODBORNOSTI LÉKAŘE A ZUBNÍHO 
LÉKAŘE SE ZVLÁŠTNÍ SPECIALIZOVANOU 
ZPŮSOBILOSTÍ, MINIMÁLNÍ DÉLKA 
VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSTAVBOVÉM OBORU“ 
části  I. LÉKAŘI v položce 33. posudkové 
lékařství se navrhuje uvést minimální délka 
vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech) 1 rok, 
místo navrhovaného 1,5 roku.  
Odůvodnění: 
Od 1. 7. 2015 je lékařská posudková služba 
integrována do systému státní služby. V rámci 
státní služby byl zřízen obor Lékařská posudková 
služba a byla stanovena započitatelnost atestace z 
posudkového lékařství za zvláštní část úřednické 
zkoušky v tomto oboru. Lékařům, kteří byli 
zaměstnáni v resortu MPSV k 1. 7. 2015 a 
požádali o přijetí do služebního poměru byla 
v souladu se služebním zákonem uznána 
úřednická zkouška.  
Pro získávání nových lékařů do státní služby 
v současné době podle § 29 zákona o státní službě 
platí, že má-li být na základě výsledku 
výběrového řízení na volné služební místo 
zařazena nebo na volné služební místo 
představeného jmenována osoba, která dosud 
úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme 
se tato osoba do služebního poměru na dobu 
určitou, a to s trváním 12 měsíců, nebyla-li v 

AKCEPTOVÁNO 
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oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 
obsazení volného služebního místa uvedena doba 
kratší (nikoli delší). Činnosti v oborech služby 
smí tento státní zaměstnanec vykonávat pouze 
pod odborným dohledem představeného nebo 
jiného jím určeného státního zaměstnance. Z 
uvedeného vyplývá, že pokud bude mít o státní 
službu v resortu MPSV zájem (byť i velmi 
zkušený) lékař, který dosud vykonával lékařské 
povolání v resortu zdravotnictví a tudíž nemá 
atestaci z posudkového lékařství (která by se mu 
podle současné úpravy mohla započítat za 
zvláštní část úřednické zkoušky), může být přijat 
do služby (po úspěšném absolvování výběrového 
řízení) pouze na dobu 1 roku, dokud nevykoná 
obecnou a zvláštní část úřednické zkoušky. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Ministerstvo zemědělství    

  1. Obecně 
Považujeme za legislativně nejpřehlednější a 
nejschůdnější řešení legislativního záměru, který 
sledujete, vydat vyhlášku zcela novou a touto 
vyhláškou platnou vyhlášku č. 185/2009 Sb. 
zrušit. V tomto případě by bylo nezbytné 
zrevidovat přechodná ustanovení, která platná 
vyhláška  
č. 185/2009 Sb. obsahuje, a popřípadě je 
zapracovat do této nové vyhlášky.   
Toto řešení navrhujeme i proto, že materie, kterou 
dotčené vyhlášky upravují, není nijak rozsáhlá. 

Legislativně technické úpravy budou 
zapracovány v návaznosti na finální podobu 
návrhu.  
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Jedná se o řádově několik paragrafů  
a poměrně stručné přílohy.  
Navíc platná vyhláška č. 185/2009 Sb. se 
navrhuje změnit zásadním způsobem, správně by 
se měl změnit i její název v souladu s čl. 55 odst. 
5 Legislativních pravidel vlády, protože nebude 
po novelizaci již odpovídat jejímu obsahu, zbyde 
z ní jen torzo. I z tohoto pohledu by bylo 
vhodnější vydat vyhlášku novou. 

  2. K platnému znění 
Doporučujeme v platném znění neuvádět úvodní 
větu a účinnost. Platné znění doporučujeme začít 
ustanovením § 1.  

 

  3. K odůvodnění 
Na str. 1 v prvním odstavci chybí čárka za slovy 
„kurzů, ve znění pozdějších předpisů“.  
Na str. 5 doporučujeme slovo „opravňuje“ 
nahradit slovem „zmocňuje“, slova „vymezuje 
skutečnost“ nahradit slovy „stanoví“ a sjednotit 
velikost řádkování textu. 

 

Kraje    

Krajský úřad Libereckého 
kraje 
 

   

 Zásadní  Je nutné novelizovat také  přílohu č. 3 vyhlášky 
č. 185/2009 Sb., převedení specializací podle 
dosavadních právních předpisů na základní a 
nástavbové obory a na základní kmeny v souladu  
se zákonem č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Příloha č. 3 již novelizována nebude.  
Případné další budoucí změny budou 
zapracovány v rámci přechodných 
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67/2017 Sb. 
zásadní připomínka 

ustanovení zákona nebo příslušného 
prováděcího právního předpisu. Jde 
zejména o změny v názvu oboru (formální 
změna), popřípadě o změny v závislosti na 
sloučení nebo rozdělení oborů (věcná 
změna).  
 
Příloha č. 3 vyhlášky č. 185/2009 Sb., se 
zamýšlí zrušit a to v části druhé návrhu 
vyhlášky o převedení specializací lékařů 
podle dřívějších právních předpisů na 
základní kmeny.  
Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí 

Krajský úřad  
Plzeňského kraje 

   

 Zásadní Zásadní připomínka 1: 
Ke znění Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2. 

 
Varianta 

Navrhujeme vložení nástavbového oboru Akutní 
a intenzivní kardiologie do Přílohy č. 1 a Přílohy 
č. 2 (bod 1.), akutní a intenzivní kardiolog, délka 
vzdělání 12 měsíců, návrhu vyhlášky o 
nástavbových oborech vzdělávání lékařů a 
zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009 
Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zavedení tohoto oboru neodpovídá 
představám o budoucnosti vzdělávání 
v oboru kardiologie. Proti je rovněž Česká 
lékařská komora. 
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předpisů. 
Odůvodnění: 
Akreditační komise pro kardiologii MZČR a 
Česká kardiologická společnost (ČKS) navrhly 
25. 9. 2017 na základě návrhu výboru České 
asociace akutní kardiologie (ČAAK) ČKS 25. 9. 
2017 vznik nástavbového oboru Akutní a 
intenzivní kardiologie (AIK).  Kardiologové 
zajišťující akutní a intenzivní kardiologickou péči 
se po získání atestace ze základního 
oboru kardiologie musí v AIK dále vzdělávat a 
návrh nástavbového oboru AIK (v délce trvání 12 
měsíců-viz příloha) je nutným krokem pro 
formalizaci tohoto procesu. Rozhodně se nejedná 
o zbytečné prodlužování vzdělávání.  Naopak, 
vznik nástavbového oboru AIK je t.č. již zcela 
nezbytný pro zajištění adekvátní vysoce 
specializované a specializované péče o pacienty 
s akutními kardiovaskulárními onemocněními a 
byl na úrovni ČKS opakovaně podrobně 
diskutován. Tato potřeba vyplynula 
z dynamického rozvoje oboru AIK, takto 
erudovaní lékaři budou zajišťovat jak nemocniční 
akutní a intenzivní kardiologickou péči, tak 
nezbytnou komunikaci se záchrannou službou a 
dalšími obory. Lékaři získají zvláštní 
specializovanou způsobilost v oboru Akutní a 
intenzivní kardiologie. Návrh plně koresponduje 
se stanoviskem Acute Cardiovascular Care 
Association of European Society of Cardiology 
publikovaným v lednu 2018. 
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 Zásadní Zásadní připomínka 2: 
Doplnit do přechodných ustanovení vyhl. č. 
185/2009 Sb. podmínky pro získání 
specializované způsobilosti v oboru praktické 
lékařství pro děti dorost. 

 
 

Varianta 
Doplnit do přechodných ustanovení vyhl. č. 
185/2009 Sb., podmínky pro získání 
specializované způsobilosti v oboru praktické 
lékařství pro děti dorost. 
 
Odůvodnění: 
K udělení oprávnění je zapotřebí doložit doklad 
pro samostatný výkon povolání lékaře, kterou je 
získání specializované způsobilosti nebo zvláštní 
specializované způsobilosti, která se dokládá 
diplomem (§5), popřípadě osvědčením (§42) nebo 
rozhodnutím ministerstva podle §44 zákona č. 
95/2004 Sb. 
 
 
 
 
Řešíme problém s uváděním oboru praktické 
lékařství pro děti a dorost, nebo pediatrie. Nyní 
jsme uváděli praktické lékařství pro děti a dorost, 
a to proto, že byl uveden jako základní obor ve 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh vyhlášky upravuje v souladu se 
zmocněním (viz § 37 písm. g) zákona  
č. 95/2004 Sb.) 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. 
Jiné skutečnosti v rozsahu daném zákonným 
zmocněním v uvedené vyhlášce upravovat 
nelze. Nelze ani nahrazovat případné 
chybějící přechodné ustanovení vztahu 
oboru PLDD a pediatrie. Dále je třeba 
postupovat podle jednotlivých přechodných 
ustanovení v souladu s  jejich časovou 
posloupností.  

 
 
 
 

VYSVĚTLENO 
Uvedenou problematiku předložený návrh 
vyhlášky neřeší. Nicméně Vaším dotazem 
se v současné době MZ intenzivně zabývá. 
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vyhl. č. 185/2009 Sb., přesto, že 
nekorespondovalo s přílohou č. 1 zákona č. 
95/2004 Sb. Po přijetí této novely nevíme, co 
budeme do rozhodnutí uvádět. Tedy navrhujeme 
přizpůsobit vyhl. č. 185/2009 Sb. tak, aby došlo 
k dořešení formou přechodného ustanovení, 
aby bylo jasné jaký lékař a za jakých 
podmínek má specializovanou způsobilost 
v oboru pediatrie.  
Nyní dle zákona č. 95/2004 Sb. je základní obor 
pediatrie, ale žádný právní předpis neupravuje 
přechod vzdělání lékařů dle předchozí právní 
úpravy, kteří mají vzdělání v oboru praktické 
lékařství pro děti a dorost.  

- základní obory příloha č. 1 zákona č. 
95/2004 Sb., jakožto specializační obory  

o uveden pouze obor pediatrie 
- dle vyhlášky 185/2009 Sb., platná, 

v současné době v připomínkovém řízení 
na KÚ vymezuje nově seznam 
nástavbových oborů, jakožto zvláštní 
specializovanou způsobilost 

o není žádný z výše uvedených 
oborů (což je logické, protože se 
jednalo vždy o základní obor, ale 
je zvláštní, že pro např. pro získání 
zvláštní odborné způsobilosti 
v oboru algeziologie, dětská 
endokrinologie a diabetologie, 
dětská kardiologie aj. se s tímto 
oborem jako základním počítá, 

Ihned po konsensu na věcném přístupu 
jakož i na případném legislativním řešení, 
budou Plzeňský kraj i ostatní kraje 
informovány.  
 
Zachování způsobilosti je řešeno 
přechodným ustanovením zákona  
č. 67/2017 Sb., a to konkrétně bodem 1 a 2: 
„Odborná, specializovaná nebo zvláštní 
odborná způsobilost lékaře, zubního lékaře 
nebo farmaceuta získaná podle právních 
předpisů účinných přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona zůstává nedotčena; 
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.“  
Ustanovení § 44 vůbec nesouvisí se 
zákonem č. 67/2017 Sb. a ani se 
sjednocením vzdělávání do společného 
oboru pediatrie, neboť upravuje převod 
specializací získaných podle právních 
předpisů účinných před nabytím účinnosti 
zákona č. 95/2004 Sb. 
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stejně jako s oborem dětské 
lékařství nebo pediatrie). 

 
Přechodné ustanovení zákona č. 95/2004 Sb., § 
44 
Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů 
získali specializaci I. stupně v základním oboru 
pediatrie, získávají specializovanou způsobilost 
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost 
stanoveném v příloze k tomuto zákonu, pokud v 
oboru pediatrie pracují déle než 3 roky, z toho 
alespoň 1 rok v primární péči. Lékaři, kteří podle 
dosavadních právních předpisů získali 
specializaci I. stupně v základním oboru 
pediatrie, získávají specializovanou způsobilost 
v oboru dětské lékařství, pokud si doplní 
chybějící část odborné praxe stanovené 
vzdělávacím programem tohoto specializačního 
oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Lékaři, kteří podle dosavadních právních 
předpisů získali specializaci II. stupně v 
základním oboru pediatrie, získávají 
specializovanou způsobilost v oboru dětské 
lékařství stanoveném v příloze k tomuto zákonu. 
Přechodné ustanovení zákona č. 67/2017 Sb., 
bod 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 
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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. 

Další připomínková místa    

Česká lékařská komora    

 Zásadní  Obecná připomínka 
Česká lékařská komora nadále trvá na redukci 
počtu nástavbových oborů a zásadně odmítá 
jejich další neopodstatněné rozšiřování. 
Česká lékařská komora vyzývá MZ ČR, aby 
zpracovalo a předložilo jako součást tohoto 

NEAKCEPTOVÁNO 
O všechny nástavbové obory, které ČLK 
navrhuje vypustit, je mezi lékaři zájem. Pro 
již existující nástavbové obory jsou 
akreditována zařízení.  
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návrhu vyhlášky obsahové náplně vzdělávacích 
programů jednotlivých nástavbových oborů, jako 
nezbytný podklad pro posouzení, zhodnocení a 
případného doplnění či zúžení spektra 
nástavbových oborů na základě jejich obsahové 
náplně.  
Rovněž je nezbytné, aby MZ ČR jednoznačně 
specifikovalo, které konkrétní činnosti budou 
vyňaty z obsahové náplně jednotlivých 
základních oborů v návaznosti na příslušný 
nástavbový obor se současným závazným 
stanovením, které konkrétní činnosti může 
vykonávat absolvent příslušného základního 
oboru a které činnosti lze vykonávat toliko v 
rámci nástavbového oboru.   
Zásadní připomínka  
 

Ohledně činností citujeme odst. 1 § 21e 
zákona č. 95/2004 Sb.: 
„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; 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.“ 
 
Připomínkové místo se zachováním 
nástavbových oborů nesouhlasí. 

  Připomínky k nástavbovým oborům 
vymezených v příloze č. 1 a č. 2 části I. 
LÉKAŘI návrhu vyhlášky 

 

 Zásadní Obecná připomínka: 
Česká lékařská komora trvá na vypuštění 
následujících nástavbových oborů:  
gynekologie dětí a dospívajících, dětská 
otorinolaryngologie, intervenční kardiologie, 
klinická osteologie, klinická výživa a intenzivní 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Viz výše 
 
Důvody pro vypuštění některých 
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metabolická péče, korektivní dermatologie, 
onkogynekologie, onkochirurgie, onkourologie, 
perinatologie a fetomaternální medicína, 
psychosomatika, vaskulární intervenční 
radiologie a veřejné zdravotnictví. 
Vyjmenované obory zcela neopodstatněně dále 
tříští a parcelují spektrum medicínských oborů, 
přičemž lze v dalším odkázat na výše uvedenou 
obecnou připomínku, která se vztahuje k jasnému 
vymezení kompetencí jednotlivých nástavbových 
oborů. Vytváření dalších nástavbových oborů je 
nutno označit za zcela nesystémový krok 
postrádající vnitřní konzistentnost v rámci 
dosavadního vymezení jednotlivých 
medicínských oborů a mající za následek zcela 
bezbřehé interpretační možnosti a zejména právní 
nejistotu spočívající v absenci přesného 
kompetenčního vymezení nástavbových oborů. 
Česká lékařská komora trvá na vypuštění 
následujících nástavbových oborů: 
gynekologie dětí a dospívajících, dětská 
otorinolaryngologie, intervenční kardiologie, 
klinická osteologie, klinická výživa a intenzivní 
metabolická péče, korektivní dermatologie, 
onkogynekologie, onkochirurgie, onkourologie, 
perinatologie a fetomaternální medicína, 
psychosomatika, vaskulární intervenční 
radiologie a veřejné zdravotnictví. 
Zásadní připomínka 

nástavbových oborů byly upřesněny na 
vypořádací poradě dne 19. 4. 2018. Na 
příště si dovolujeme požádat o odůvodnění 
současně s uplatněním připomínky (čl. 5 
odst. 6 Legislativních pravidel vlády). 
 
 
 
 
Připomínkové místo se zachováním 
nástavbových oborů nesouhlasí. 
 
 
 
 

 Zásadní 1) Psychosomatika 
Česká lékařská komora trvá na zrušení tohoto 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínkové místo s vypořádáním 
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nástavbového oboru, neboť se zcela vymyká 
vymezení medicínských oborů, které je založeno 
na principech evidence base medicine. Bez 
ohledu na náplň tohoto nástavbového oboru je 
potřeba jednoznačně konstatovat, že tento obor 
systematicky mezi medicínské obory nepatří.  
Zrušit nástavbový obor psychosomatika. 
Zásadní připomínka 

nesouhlasí. 
Koncept psychosomatické medicíny je v 
souladu s principy medicíny založené na 
důkazech a existuje na základě vyhlášky č. 
286/2013 Sb. již několik let jako 
nástavbový obor i jako samostatná oblast 
biomedicínského výzkumu. Pacienti 
s psychosomatickými a lékařsky 
nevysvětlitelnými příznaky tvoří 
významnou část pacientů praktických 
lékařů, ale i nemocných ve všech ostatních 
lékařských oborech. V nástavbovém oboru 
psychosomatické medicíny již atestovali 
první lékaři a akreditováno je několik 
pracovišť. O obor je zájem. 

 Zásadní 2) Algeziologie 
Česká lékařská komora bez dalšího odůvodnění 
trvá na doplnění oboru traumatologie mezi obory, 
jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení 
do tohoto nástavbového oboru. 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO 
 

 Zásadní 3) Dětská otorinolaryngologie 
Česká lékařská komora trvá na zrušení tohoto 
nástavbového oboru, neboť ani v praxi tato 
specializovaná pracoviště v hojnějším počtu 
neexistují. Přijetím tohoto nástavbového oboru 
vzniká právní nejistota, zda je absolvent 
základního oboru ORL oprávněn poskytovat 
zdravotní péči dětským pacientům, tj. zda by 
takto poskytnutá zdravotní péče byla péčí lege 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínkové místo s vypořádáním 
nesouhlasí. 
O tento nástavbový obor, který ČLK 
navrhuje vypustit, je mezi lékaři zájem. Pro 
provádění vzdělávacího programu jsou 
akreditována zařízení. Prohlubování 
znalostí a dovedností ve vztahu k dětským 
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artis. Zásadní je zachovat jednotu základního 
oboru, netříštit jej, neboť i v praxi je, dle 
dosavadních zjištění, velká část péče v základním 
oboru (ORL) poskytována i nezletilým 
pacientům. 
Zrušit nástavbový obor dětská 
otorinolaryngologie. 
Zásadní připomínka 
Česká lékařská komora trvá na uvedení pouze 
jediného základního oboru, a to 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.  

pacientům je žádoucí. 
 

 Zásadní 5) Intenzivní medicína 
Česká lékařská komora trvá na vypuštění jako 
základního výchozího oboru anesteziologie a 
intenzivní medicína, neboť ze samotného názvu 
vyplývá, že lékaři tohoto oboru jsou plně 
erudování poskytovat péči v oboru intenzivní 
medicína. 
V případě nástavbového oboru intenzivní 
medicína je nezbytné vypustit jako výchozí 
základní obor anesteziologie a intenzivní 
medicína. 
Zásadní připomínka 

VYSVĚTLENO  
Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo 
Při akceptaci připomínky by si lékaři se 
specializovanou způsobilostí v oboru 
„anesteziologie a intenzivní medicína“ 
nemohli prohlubovat znalosti a dovednosti 
v oboru „intenzivní medicíny“, což 
připomínkové místo svou připomínkou 
nezamýšleno, a proto od připomínky 
odstoupilo. 

 Zásadní 6) Onkogynekologie, onkochirurgie, 
onkourologie 
Česká lékařská komora trvá na zrušení těchto 
nástavbových oborů, neboť jejich obsahová náplň 
zcela vychází ze základních oborů gynekologie, 
chirurgie, urologie, jejichž součástí je i 
poskytování onkologické léčby v rámci těchto 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínkové místo s vypořádáním 
nesouhlasí. 
O tyto nástavbové obory, které ČLK 
navrhuje vypustit, je mezi lékaři zájem. Pro 
provádění vzdělávacích programů jsou 
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základních oborů. Jakékoliv tříštění by opět vedlo 
k právní nejistotě a zejména by byla velmi 
diskutabilní hranice mezi základním a 
nástavbovým oborem a určením, kdo, s jakou 
specializací, může zdravotní péči poskytnout v 
rámci postupu lege artis. 
Zrušit nástavbové obory onkogynekologie, 
onkochirurgie, onkourologie. 
Zásadní připomínka 

akreditována zařízení. Prohlubování 
znalostí a dovedností ve vztahu 
k onkologickým pacientům je žádoucí. Ve 
vzdělávacích programech k jednotlivým 
specializačním oborům není onkologii 
věnován dostatečný prostor.  
Pro onkogynekologii v současné době 
existuje 17 center vysoce specializované 
péče.  

 Zásadní 7) Popáleninová medicína 
Česká lékařská komora trvá na vypuštění oboru 
kardiochirurgie a neurochirurgie z výčtu 
základních oborů, jejichž absolvování je 
předpokladem pro zařazení do tohoto 
nástavbového oboru, neboť tyto obory svou 
náplní neodpovídají tomuto nástavbovému oboru 
a jedná se o zcela jasný nonsens. 
V případě nástavbového oboru popáleninová 
medicína je nezbytné vypustit jako výchozí 
základní obor kardiochirurgie a 
neurochirurgie. 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO 
O tento nástavbový obor je mezi lékaři se 
specializací v oboru „kardiochirurgie i 
neurochirurgie“ zájem.  Vzdělávací 
program bude nastaven tak, aby byla 
návaznost zajištěna. 
 

 Zásadní 8) Tělovýchovné lékařství 
Česká lékařská komora trvá na uvedení oboru 
traumatologie mezi obory specializačního 
vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem 
pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru, 
neboť svou obsahovou náplní koresponduje 
s nástavbovým oborem tělovýchovné lékařství. 
Uvést obor traumatologie mezi obory, které 

AKCEPTOVÁNO 
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jsou předpokladem pro zařazení do vzdělávání 
v nástavbovém oboru tělovýchovné lékařství. 
Zásadní připomínka 

 Zásadní 9) Veřejné zdravotnictví  
Česká lékařská komora trvá na zrušení 
nástavbového oboru veřejné zdravotnictví. Předně 
se nejedná o klinický obor a současně koncepčně 
nespadá mezi ostatní nástavbové obory. Rovněž 
není obsahově vymezen (ve smyslu činnosti) v 
zákoně o zdravotních službách v rámci vymezení 
jednotlivých druhů a forem zdravotní péče. 
Problematickým se rovněž jeví splnění zákonné 
podmínky spočívající v absolvování povinné 
praxe v akreditovaném zdravotnickém zařízení. 
Zrušit nástavbový obor veřejné zdravotnictví. 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínkové místo s vypořádáním 
nesouhlasí. 
O tento nástavbový obor, které ČLK 
navrhuje vypustit, je mezi lékaři zájem. 
Prohlubování znalostí a dovedností ve 
vztahu k této oblasti je žádoucí. 
 

Unie zaměstnavatelských 
svazů 

   

  Obecné připomínky 
1. K novele vyhlášky č. 185/2009 Sb. - Příloha 3 
obsahuje převedení specializací podle 
dosavadních právních předpisů na základní a 
nástavbové obory a na základní kmeny, nicméně 
vůbec nezohledňuje platné znění zákona č. 
95/2004 Sb., respektive jeho Přílohy 1 
(Specializační obory specializačního vzdělávání 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) a Přílohy 2 
(Nástavbové obory specializačního vzdělávání 
farmaceutů), ani navrhovanou vyhlášku o 
nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Příloha č. 3 vyhlášky č. 185/2009 Sb. již 
novelizována nebude.  
Případné další budoucí změny budou 
zapracovány v rámci přechodných 
ustanovení zákona nebo příslušného 
prováděcího právního předpisu. Jde 
zejména o změny v názvu oboru (formální 
změna), popřípadě o změny v závislosti na 
sloučení nebo rozdělení oborů (věcná 
změna). 
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Navrhujeme tedy do Přílohy 3 doplnit další 
sloupec, kde budou tyto změny zohledněny. 
tato připomínka je doporučující 

Příloha č. 3 vyhlášky č. 185/2009 Sb., se 
zamýšlí zrušit a to v části druhé návrhu 
vyhlášky o převedení specializací lékařů 
podle dřívějších právních předpisů na 
základní kmeny.  
Viz též připomínka Krajského úřadu 
Libereckého kraje. 

  2. K návrhu vyhlášky o nástavbových oborech 
vzdělávání lékařů a zubních lékařů - Příloha 2 
mezi obory specializačního vzdělávání, jejichž 
absolvování je předpokladem pro zařazení do 
vzdělávání v nástavbovém oboru, uvádí některé 
obory, které již nyní podle Přílohy 1 zákona č. 
95/2004 Sb. nejsou obory specializačního 
vzdělávání (praktické lékařství pro děti a dorost, 
dětské lékařství, traumatologie, angiologie, 
diabetologie, endokrinologie). Navrhujeme tedy 
do navrhované vyhlášky doplnit informaci, že pro 
zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru je 
dostačující také absolvování vybraných oborů 
specializačního vzdělávání podle dřívějších 
právních předpisů. 
tato připomínka je doporučující  

VYSVĚTLENO 
Do odůvodnění je doplněna informace, že 
pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém 
oboru je dostačující také absolvování 
vybraných oborů specializačního vzdělávání 
podle dřívějších právních předpisů. Získaná 
specializace zůstává zachována. 

  Konkrétní připomínky 
1. Návrh vyhlášky o nástavbových oborech 
vzdělávání lékařů a zubních lékařů,Příloha 2 - 
označení sloupce v tabulce: 
„Obory specializačního vzdělávání, jehož jejichž 
absolvování je předpokladem pro zařazení  
do vzdělávání v nástavbovém oboru.“ 

AKCEPTOVÁNO 
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Odůvodnění: Chybné spojení. 
tato připomínka je doporučující  

  2. Návrh vyhlášky o nástavbových oborech 
vzdělávání lékařů a zubních lékařů,Příloha 2, bod 
15. gynekologie dětí a dospívajících: 
„gynekologie a porodnictví anebo dětské 
lékařství nebo pediatrie“  
Odůvodnění: Pokud předkladatel nenavrhuje, aby 
lékař absolvoval obor gynekologie a porodnictví  
a zároveň dětské lékařství nebo pediatrie, pak by 
bylo vhodnější použít vylučovací spojku „nebo“ 
jako ve zbytku textu. 
tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 
upraveno 

 Zásadní  3. Návrh vyhlášky o nástavbových oborech 
vzdělávání lékařů a zubních lékařů,Příloha 2, bod 
17. intenzivní medicína: 
„…nebo pneumologie a ftizeologie nebo 
popáleninová medicína nebo geriatrie nebo 
urgentní medicína“  
Odůvodnění: Popáleninová medicína není obor 
specializačního vzdělávání. Dle navrhované 
vyhlášky  
i dle platného znění vyhlášky č. 185/2009 Sb. se 
jedná o nástavbový obor. 
tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 
Popáleninová medicína byl základní obor 
podle přílohy k zákonu č. 95/2004 Sb. ve 
znění účinném ke dni 2. 4. 2004 a dále 
podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.  
Tak jako byla traumatologie základní obor. 
 
Viz výše obecná připomínka č. 2 

  4. Návrh vyhlášky o nástavbových oborech 
vzdělávání lékařů a zubních lékařů,Příloha 2, 
bod30. paliativní medicína: 
„…nebo endokrinologie a diabetologie,nebo 

AKCEPTOVÁNO 
Text je sjednocen.  
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gastroenterologie nebo…“ 
„…nebo kardiochirurgie,nebo kardiologie 
nebo…“  
Odůvodnění: Pokud předkladatel nenavrhuje, aby 
lékař absolvoval všechny uvedené obory, pak by 
bylo vhodnější použít vylučovací spojku „nebo“ 
jako ve zbytku textu. 
tato připomínka je doporučující  

 Zásadní  5. V příloze č. 2 návrhu vyhlášky, je v tabulce 
části I. Lékaři, u položky č. 40, Úrazová 
chirurgie, uvedeno, že předpokladem pro zařazení 
do tohoto nástavbového oboru je pouze 
specializovaná způsobilost v oboru Chirurgie. 
S tímto návrhem odborná komunita zásadně 
nesouhlasí a doporučuje, aby předpoklady pro 
zařazení do oboru Úrazová chirurgie byly 
doplněny o získanou specializovanou způsobilost 
v oborech Ortopedie a Ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, příp. také Traumatologie.  
Odůvodnění: Nástavbový obor Úrazová chirurgie 
zčásti nahrazuje dříve základní obor 
specializačního vzdělávání Traumatologie, který 
obsahoval chirurgický nebo ortopedický kmen. 
S přihlédnutím k této skutečnosti navrhujeme, 
aby nově koncipovaný nástavbový obor Úrazová 
chirurgie umožňoval chirurgům v nezbytném 
rozsahu rozvíjet znalosti a dovednosti v oblasti 
traumatologie pohybového ústrojí a u ortopedů 
v oblasti traumatologie měkkých tkání, která není 
v rámci specializačního vzdělávání v základním 
oboru Ortopedie a traumatologie pohybového 

NEAKCEPTOVÁNO 
Obdobnou připomínku uplatnil Úřad vlády 
– Rada pro vědu, výzkum a inovace. 
 
Chirurgie jako obor specializačního 
vzdělání, jehož absolvování je 
předpokladem pro zařazení do vzdělávání 
v nástavbovém oboru, bude jediným 
oborem, z něhož lze navázat na nástavbové 
studium Úrazové chirurgie. Ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí se mezi 
vstupní obory neuvede, neboť pro vstup do 
vzdělávání v nástavbovém oboru je 
nezbytná znalost dutinové chirurgie, kterou 
absolventi specializačního vzdělávání v 
oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí nedisponují. 
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ústrojí dostatečně pokryta.  
tato připomínka je zásadní 

  6.  
Návrh vyhlášky o nástavbových oborech 
vzdělávání lékařů a zubních lékařů, Příloha 2, 
bod43. veřejné zdravotnictví: 
„všechny základní obory specializačního 
vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické 
lékařství pro děti  
a dorost)“ 
Odůvodnění: Sjednocení se zněním uvedeným 
v bodech 33. posudkové lékařství a 35. 
psychosomatika 
tato připomínka je doporučující  

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno jednotně. 

 Zásadní  7. Nad rámec návrhu k vyhlášce č. 185/2009 Sb., 
§ 5 - 
„Lékaři, kteří podle dřívějších právních předpisů 
získali specializaci I. stupně a nezískali 
specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č. 
95/2004 Sb., splňují podmínky pro získání 
certifikátu o absolvování základního kmene v 
příslušném základním oboru podle této vyhlášky 
Přílohy 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta.“ 
Odůvodnění: Vyhláška č. 185/2009 Sb. nově 
nebude obsahovat přehled základních oborů, 
protože se ruší Příloha 1 této vyhlášky. Přehled 

Připomínkové místo vzalo připomínku 
zpět. 
Přechodná ustanovení se nenovelizují.  
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specializačních oborů je nově uveden v Příloze 1 
zákona č. 95/2004 Sb. 
tato připomínka je zásadní 

  8. Nad rámec návrhu k vyhlášce č. 185/2009 
Sb.,Příloha 3 - název nad tabulkou:  
„PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE 
DOSAVADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA 
ZÁKLADNÍ A NÁSTAVBOBÉ 
NÁSTAVBOVÉ OBORY A NA ZÁKLADNÍ 
KMENY“ 
Odůvodnění: Překlep v názvu Přílohy 3. 
tato připomínka je doporučující  

VYSVĚTLENO 
Připomínka se vztahuje k platnému textu 
vyhlášky s vyznačením navrhovaných 
změn. 
Příloha č. 3 není předmětem novelizace a ve 
Sbírce zákonů je text uveden správně.  

 
V Praze dne              května 2018                                                                                                         Podpis 
Vypracoval:              Mgr. Jana Patková 
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