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IV. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky, 

o vzdělávání v základních kmenech 

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

zdravotnictví  

dne 3. 7. 2018, s termínem přijímání připomínek  do 19. 7. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  

Připomínkové místo 

 

 

Novelizační 

bod, 

ustanovení 

charakter 

připomínky 

 

 

Znění připomínky 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

    

Úřad vlády – vedoucí Úřadu vlády     

 zásadní V příloze vyhlášky, v části III. „Požadavky 

na technické a věcné vybavení a personální 

zabezpečení pro pracoviště, která jsou 

podmínkou pro získání akreditace, k 

provádění specializačního vzdělávání 

lékařů“ je uvedena charakteristika 

pracoviště pro obor Chirurgie. Např. na str. 

12 je uvedeno, cit.: „Součásti pracoviště, na 

kterém probíhá odborná praxe: 

1. lůžkové oddělení anesteziologie a 

AKCEPTOVÁNO  
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intenzivní medicíny, nebo jednotka 

intenzivní péče, popřípadě 

multioborová jednotka, s možností 

alespoň krátkodobé umělé plicní 

ventilace; 

2. radiodiagnostické oddělení; 

3. interní oddělení; 

4. pracoviště endoskopie; 

5. gynekologické oddělení; 

6. má zajištěny služby laboratoře: 

hematologické a transfuzního 

 lékařství, biochemické, 

mikrobiologické, patologické“  

Součástí chirurgického pracoviště však není 

a nemůže být lůžkové oddělení 

anesteziologie a intenzivní medicíny, 

radiodiagnostické oddělení, interní 

oddělení, gynekologické oddělení, 

laboratorní komplement.  

Požadujeme změnit formulaci tak, aby tyto 

typy pracovišť byly součástí poskytovatele 

zdravotních služeb, nikoliv chirurgického 

pracoviště. Stávající text nedává smysl. 

Chyba se opakuje u všech základních 

kmenů se stanovenou povinnou odbornou 

praxí v oboru Chirurgie.  

Tato připomínka je zásadní. 

 zásadní Požadujeme definovat kompetence, resp. 

samostatnou práci po absolvování kmene na 

chirurgii, aby byla v gesci přednosty, 

NEAKCEPTOVÁNO  

Kompetence lékařů s odbornou 

způsobilostí a s certifikátem o 
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primáře, či vedoucího oddělení. 

Tato připomínka je zásadní. 

absolvování základního kmene jsou 

definovány § 4 odst. 4 zákona č. 95/2004 

Sb. Činnosti, které odpovídají rozsahu 

znalostí a dovedností získaných 

v základním kmeni budou v souladu 

s písm. a) tohoto ustanovení definovány 

samostatným právním předpisem a 

nejsou předmětem této vyhlášky. 

 zásadní U kmenu „dětské chirurgie“ vyžadujeme strávit 

12 měsíců na mateřském pracovišti dětské 

chirurgie a 18 měsíců na ostatních odborných 

odděleních, jak je navrženo. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEKCEPTOVÁNO  

Možnost praxe v oboru, do kterého je 

lékař zařazen, je v každém základním 

kmeni 6 měsíců 

 zásadní V Příloze chybí označení stránek v úsecích 156 

- 182 a 212 - 230. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  

Upraveno 

 Doporučující Nutnost jazykové úpravy textu! 

Formální nedostatky při strukturování textu v § 

1 návrhu, např. pod písm. c) je uvedeno: 

Požadavky na c) požadavky na technické a 

věcné vybavení. Doporučuji pod písm. c) 

vypustit slovní spojení „požadavky na“ a 

ponechat stávají text od technické a věcné 

vybavení … 

Stejná chyba se opakuje pod písm. f) – 

doporučuji vyřešit stejně jako v příp. písm. c). 

U textu pod písm. e) je uvedeno: „délka 

povinné odborné praxe v rámci základních 

kmenů“, správně má být uvedeno: „délku 

povinné odborné praxe v rámci základních 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno 
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kmenů“ (požadavky na délku …).  

Podobné jazykové nedokonalosti jsou v příloze 

vyhlášky.  

Doporučuji provést důkladnou jazykovou revizi 

celého textu vyhlášky, včetně přílohy. 

Vzhledem ke krátkému termínu pro zpracování 

připomínek k návrhu nelze podrobně vypisovat 

všechny formální nedostatky, které jsou 

v materiálu uvedeny. 

  Závěr 

Připomínky většinou formálního charakteru, 

doporučujeme akceptaci zásadních připomínek, 

stávající text není exaktní, mohl by vést  

k nejednoznačnému výkladu.  

 

Úřad vlády – odbor pro sociální 

začleňování 

   

 zásadní K předkládanému materiálu uplatňuji 

následující připomínku: 

 

ve všech 19 základních kmenech ve 

„Vzdělávacích aktivitách“ v bodě B 

(Program kurzu „Základy zdravotnické 

legislativy, etiky a komunikace) 

navrhujeme v předmětu „Komunikace ve 

zdravotnictví“ přidat položku 

„Komunikace s pacienty z odlišných socio-

kulturních prostředí“, jehož náplní bude 

vzdělávání zdravotníků, na které se 

vyhláška vztahuje, v oblasti specifických 

komunikačních potřeb osob ohrožených 

chudobou a sociálním/společenským 

NEAKCEPTOVÁNO  

Vzdělávací rada lékařů jako zákonný 

poradní orgán Ministerstva zdravotnictví 

stanovila maximální délku teoretické 

výuky v základních kmenech na 80 

hodin. Z toho důvodu již bylo nutné 

zkrátit teoretickou výuku i odborných 

medicínských předmětů a není proto 

možné do výuky zahrnovat nová témata. 

Požadovaná problematika by měla být 

součástí výuky ve vlastním 

specializovaném výcviku. 
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vyloučením. V části III se toto promítne ve 

všech 19 základních kmenech do bodu b) 

„personální zabezpečení“ takto:  

 

bod 1.: Minimálně 2 lektoři se znalostí 

zdravotnického práva a veřejného 

zdravotnictví, s právnickým vzděláním a 

profesní zkušeností v oblasti 

zdravotnického práva v délce alespoň 5 let 

a 1 lektor se znalostí kulturní 

antropologie/sociologie/sociální 

psychologie s profesní zkušeností práce 

se sociálně vyloučenými/kulturně 

odlišnými osobami v délce alespoň 1 

roku. 

  

Zdůvodnění: 

Lidé trpící chudobou a 

sociálním/společenským vyloučením se 

potýkají s výraznými zdravotními 

nerovnostmi. Jejich zdravotní stav je 

charakterizován vyšší předčasnou úmrtností 

o 10-15 let, o 6% častějším výskytem 

onemocnění kardiovaskulárního systému, o 

2.3% častějším výskytem diabetu, o 6% 

vyšším výskytem duševních chorob atd. než 

u většinové populace (Zpráva o zdraví 

obyvatel ČR 2014, str. 19). Významným 

aspektem, který přispívá k chronické 

nemocnosti sociálně/společensky 

vyloučených pacientů jsou složité a těžké 
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ekonomické a sociální podmínky života, 

které jsou reflektovány ve specifických 

hodnotách a myšlenkových systémech 

těchto lidí.  

Zpráva o stavu romské menšiny za r. 2015, 

kterou vláda schválila usnesením č. 622 dne 

7. Července 2016, uvádí: “Lidé mají 

omezený přístup k informacím, které jsou 

jim často podávány pro ně zcela 

nesrozumitelnou nebo složitou formou…”. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

    

Úřad vlády – OKOM 

 

   

  Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně 

formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení vlády 

ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování 

prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v 

Evropské unii, v platném znění. 

 

VYSVĚTLENO 

Z jednání se zástupci OKOM vyplývá, že 

OKOM souhlasí s původně navrhovaným 

textem a nemá k němu připomínky. 

  
Předkladatel v obecné části 

odůvodnění (v bodě 3, str. 3) uvádí, že 

problematika návrhu vyhlášky se dotýká 

VYSVĚTLENO 

Na základě jednání na vypořádací poradě 

se zástupci OKOM byl učiněn následující 
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směrnice 2005/36/ES, o uznávání 

odborných kvalifikací (v názvu směrnice 

uvádí odůvodnění špatné datum). Dále 

odůvodnění konstatuje, že návrh uvedenou 

směrnici netransponuje. V souladu s tímto 

tvrzením není provedeno ani žádné 

výkaznictví 

závěr:  

V odůvodnění bude uvedeno, že 

požadavky stanovené č. 28 odst. 3 

směrnice 2005/36/ES jsou již 

transponovány vyhláškou č. 187/2009 

Sb., o minimálních požadavcích na 

studijní programy všeobecné lékařství, 

zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací 

program všeobecné praktické lékařství.  

Posuzovaný návrh vyhlášky tedy 

netransponuje uvedenou směrnici a není 

třeba provést ani žádné výkaznictví. 

  Aktuální srovnávací tabulka k směrnici 

2005/36/ES (srov. ISAP) uvádí u čl. 28 

odst. 3 jako transpoziční ustanovení § 5 

odst. 12 zákona č. 95/2004 Sb. - zmocnění 

k vydání prováděcího právního předpisu, 

který stanoví minimální požadavky na 

vzdělávací program v oboru „všeobecné 

praktické lékařství“. Tento právní předpis 

však upraví jenom část specializačního 

vzdělávání, a to „vlastní specializovaný 

výcvik v oboru všeobecné praktické 

lékařství“; jemu předcházející vzdělávání 

v základním kmeni („interním“ nebo 

„všeobecné praktické lékařství“) upravuje 

předložený návrh.  

VYSVĚTLENO 

Na základě jednání na vypořádací poradě 

se zástupci OKOM byl učiněn následující 

závěr:  

Na základě výše vysvětlení k výše 

uvedené připomínce nebude 

zpracovávána aktualizace srovnávací 

tabulky ke směrnici 2005/36/ES.  

 

  V této souvislosti bychom chtěli upozornit, 

že podle našeho názoru (a v rozporu s tím, 

VYSVĚTLENO 

Na základě jednání na vypořádací poradě 
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co plyne ze srovnávací tabulky) musí shora 

uvedené požadavky čl. 28 odst. 3 směrnice 

2005/36/ES vedle prováděcího právního 

předpisu přijatého podle § 5 odst. 12 

zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, 

transponovat zčásti i návrh (jejich 

transpozice se totiž „nevejde“ do 

prováděcího právního předpisu podle § 5 

odst. 12 zákona č. 95/2004 Sb.). Vezmeme-

li totiž v úvahu, že minimální délka 

specializačního vzdělávání 

ve specializačním oboru všeobecné 

praktické lékařství činí 3 roky 

(srov. přílohu 1 k zákonu č. 95/2004 Sb., 

v platném znění), přičemž vzdělávání 

v příslušném základním kmeni (ať už 

„interním“, nebo „všeobecné praktické 

lékařství“) trvá vždy 30 měsíců (tedy 2,5 

roku), může doba vlastního 

specializovaného výcviku činit i pouhý 

půlrok, tedy 6 měsíců. Je zřejmé, že shora 

uvedené požadavky směrnice, které 

pokrývají období delší než 12 měsíců, nelze 

plně promítnout do úpravy vlastního 

specializovaného výcviku, jehož délka 

může činit i pouhých 6 měsíců.  

se zástupci OKOM byl učiněn následující 

závěr:  

Požadavky stanovené č. 28 odst. 3 

směrnice 2005/36/ES jsou již 

transponovány vyhláškou č. 187/2009 

Sb., o minimálních požadavcích na 

studijní programy všeobecné lékařství, 

zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací 

program všeobecné praktické lékařství.  

 

  Do jaké míry však návrh opravdu shora 

uvedené požadavky promítá, je nejasné 

(není provedeno žádné výkaznictví a chybí 

rovněž zdůvodnění, které by to  

 

VYSVĚTLENO 

Na základě jednání na vypořádací poradě 

se zástupci OKOM byl učiněn následující 

závěr:  

Požadavky stanovené č. 28 odst. 3 
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Požadujeme proto vykázat a zdůvodnit míru 

promítnutí výše uvedených požadavků 

směrnice 2005/36/ES do návrhu..  

směrnice 2005/36/ES jsou již 

transponovány vyhláškou č. 187/2009 

Sb., o minimálních požadavcích na 

studijní programy všeobecné lékařství, 

zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací 

program všeobecné praktické lékařství.  

Proto není třeba provést žádné 

výkaznictví a v odůvodnění bude 

doplněno, jak je výše uvedeno. 

  Dále upozorňujeme, že z ustanovení čl. 28 

odst. 3 směrnice 2005/36/ES plyne také 

požadavek, aby praktická výuka (v rámci 

zvláštní odborné přípravy ve všeobecném 

lékařství) probíhala i ve spolupráci s dalšími 

zdravotnickými zařízeními nebo 

strukturami, které se zabývají všeobecným 

lékařstvím s tím, že v těchto zařízeních 

nebo strukturách může být poskytována 

nejvýše po dobu šesti měsíců. Nutno 

konstatovat, že také tento požadavek je 

relevantní nejen pro vlastní specializovaný 

výcvik v oboru všeobecné praktické 

lékařství, ale i pro vzdělávání v základním 

kmeni interním, jde-li o lékaře zařazeného 

do oboru všeobecné praktické lékařství, 

či základním kmeni všeobecné praktické 

lékařství. Požadujeme v odůvodnění 

vysvětlit, jak je to v návrhu zohledněno. 

VYSVĚTLENO 

Na základě jednání na vypořádací poradě 

se zástupci OKOM byl učiněn následující 

závěr:  

Požadavky stanovené č. 28 odst. 3 

směrnice 2005/36/ES jsou již 

transponovány vyhláškou č. 187/2009 

Sb., o minimálních požadavcích na 

studijní programy všeobecné lékařství, 

zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací 

program všeobecné praktické lékařství.  

Proto není třeba provést žádné 

výkaznictví a v odůvodnění bude 

doplněno, jak je výše uvedeno.. 

  Po stránce materiální: VYSVĚTLENO 
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Stav relevantní právní úpravy v právu 

EU:  

Návrhu se dotýká směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. 

července 2005 o uznávání odborných 

kvalifikací. 

 

Na základě jednání na vypořádací poradě 

se zástupci OKOM byl učiněn následující 

závěr:  

V odůvodnění bude uvedeno, že 

předkládaný návrh vyhlášky 

netransponuje směrnici 2005/36/ES. 

  Připomínky a případné návrhy změn:  

K příloze, bodu 6. Základní kmen interní a 

bodu 19. Základní kmen všeobecné 

praktické lékařství: 

 

Směrnice 2005/36/ES stanoví v čl. 28 odst. 

3 mj. požadavky, podle kterých má být 

praktická výuka (která je součástí zvláštní 

odborné přípravy ve všeobecném lékařství) 

zajištěna jednak nejméně po dobu šesti 

měsíců ve schválené nemocnici s vhodným 

vybavením a oddělením a jednak nejméně 

po dobu šesti měsíců v rámci schválené 

všeobecné lékařské praxe nebo ve 

schváleném zdravotním středisku, ve kterém 

lékaři poskytují primární lékařskou péči.  

 

Jak jsme již uvedli shora v části Po stránce 

formální, je zřejmé, že shora uvedené 

požadavky směrnice 2005/36/ES musí 

zčásti transponovat návrh a zčásti prováděcí 

právní předpis podle § 5 odst. 12 zákona 

VYSVĚTLENO 

Na základě jednání na vypořádací poradě 

se zástupci OKOM byl učiněn následující 

závěr:  

Požadavky stanovené č. 28 odst. 3 

směrnice 2005/36/ES jsou již 

transponovány vyhláškou č. 187/2009 

Sb., o minimálních požadavcích na 

studijní programy všeobecné lékařství, 

zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací 

program všeobecné praktické lékařství.  

Proto není třeba provést žádné 

výkaznictví a v odůvodnění bude 

doplněno, jak je výše uvedeno. 
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č. 95/2004 Sb., v platném znění. Uvedené 

požadavky směrnice 2005/36/ES jsou nutně 

relevantní i pro úpravu podmínek 

vzdělávání v příslušném základním kmeni – 

„interním“ (jde-li o lékaře zařazeného do 

oboru všeobecné praktické lékařství) nebo 

kmeni „všeobecné praktické lékařství“. 

Jejich transpozice se do prováděcího 

právního předpisu podle § 5 odst. 12 zákona 

č. 95/2004 Sb., v platném znění „nevejde“ 

(viz blíže výše). V této souvislosti však není 

jasné, jak jsou v návrhu tyto požadavky 

zohledněny. 

 

  Na základě výše uvedeného proto 

požadujeme vysvětlit, jak jsou zohledněny 

shora uvedené požadavky čl. 28 odst. 3 

směrnice 2005/36/ES, příp. požadujeme 

upravit návrh tak, aby byl zajištěn soulad se 

shora uvedenými požadavky směrnice 

2005/36/ES. 

VYSVĚTLENO 

Požadavky čl. 28 odst. 3 směrnice 

2005/36/ES jsou již transponovány 

vyhláškou č. 187/2009 Sb., o 

minimálních požadavcích na studijní 

programy všeobecné lékařství, zubní 

lékařství, farmacie a na vzdělávací 

program všeobecné praktické lékařství.  

 

  Závěr: 

Návrh bude po zapracování resp. 

vysvětlení výše uvedených připomínek 

s právem EU slučitelný.  

Nedostatky po stránce formální je nutné 

napravit. 

VYSVĚTLENO 

Jak vyplývá z výše uvedeného, ze závěrů  

jednání se zástupci OKOM vyplývá, že 

OKOM souhlasí s původně navrhovaným 

textem a nemá k němu připomínky. 
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 Nad rámec 

posuzování 

slučitelnosti 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K příloze k vyhlášce: 

 

Pokud jde o variantní části povinné 

odborné praxe (viz např. příloha, bod 1., 

část I, písm. a) řádek 4. nebo bod 12., část I 

písm. a) řádek 4.), které jsou dány zpravidla 

jako možnost pro lékaře zařazené do 

určitého základního oboru („Je-li školenec 

zařazen … může…“), chybí v některých 

případech úprava ohledně požadavků na 

technické vybavení a personální 

zabezpečení pracoviště a úprava ohledně 

typu pracoviště, na kterém mají takovéto 

variantní části povinné odborné praxe 

probíhat. Výše uvedená úprava tak např. 

chybí ve vztahu k odborné praxi v oboru 

urgentní medicína v rámci povinné odborné 

praxe v základním kmeni 

anesteziologickém nebo ve vztahu k 

odborné praxi v oboru rehabilitační a 

fyzikální medicína v rámci povinné odborné 

praxe v základním kmeni ortopedickém.  

 

AKCEPTOVÁNO 

Požadavky na uvedená pracoviště byly 

doplněny. 

Pro obor urgentní medicína jde o 

pracoviště urgentního příjmu, pro obor 

rehabilitační a fyzikální medicína jde o 

pracoviště tohoto oboru. 

 

  Nadto, v základním kmeni chirurgickém 

jsou v příloze, bodě 5. (Základní kmen 

chirurgický), části I umožněny variantní 

části povinné odborné praxe pro lékaře 

zařazené ve specializačním oboru cévní 

chirurgie, dětská chirurgie nebo 

gastroenterologie, a to v příslušném 

AKCEPTOVÁNO  

Byl doplněn odkaz na obor 

gastroenterologie. 
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specializačním oboru. Z části II téhož bodu 

přílohy, konkrétně z tabulky „Teoretické 

znalosti a praktické dovednosti – 24 měsíců 

vzdělávání v rámci základního 

chirurgického kmene“ naopak plyne, že 

variantní část odborné praxe je umožněna 

jen školencům zařazeným v základním 

oboru dětská chirurgie nebo cévní chirurgie. 

Tento nesoulad je nutné odstranit. 

 

  Dále je nutné vypustit z přílohy, bodu 11. 

(Základní kmen oftalmologický), částí II a 

III úpravu týkající se kurzu „Základy 

neurologie“. Takový kurz v seznamu 

vzdělávacích aktivit, uvedeném v části I 

téhož bodu, není.  

 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

  V části II je nutné opravit i označování 

kurzů písmeny (místo A. až D. je uvedeno 

F. až I.). 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

  Naopak v příloze, bodě 14 (Základní kmen 

patologický) chybí v části III požadavky na 

technické vybavení a personální 

zabezpečení pokud jde o kurz „Základy 

patologie“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno. 

  Dále uvádíme, že v příloze, bodě 16. 

(Základní kmen a psychiatrický), části I by 

slova „přihlášen do oboru“ měla být zřejmě 

nahrazena slovy „zařazen do oboru“. 

Obdobně by v příloze, bodě 17. (Základní 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 
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kmen radiologický) měla být slova 

„přihlášen v základním oboru“ nahrazena 

slovy „zařazen do základního oboru“. 

Zákon č. 95/2004 Sb., v platném znění, totiž 

institut přihlášení se do oboru“ nezná. 

Nadto, specializační vzdělávání ani nemůže 

před zařazením do oboru probíhat. 

 

  V neposlední řadě uvádíme, že opakovaně 

se v příloze vyskytující nadpis „Výkony, 

které se má školenec naučit …“ (nad 

příslušnou tabulkou výkonů), nepovažujeme 

ze legislativně správný. Ačkoliv dotčená 

právní úprava nepochybně sleduje cíl, aby 

se školenec příslušné výkony naučil, 

samotná úprava zřejmě neukládá školenci 

se tyto výkony „naučit“, ale je „provést“ 

nebo „asistovat při nich“. Máme za to, že 

povinnost ohledně výkonů bude mít 

školenec splněnou nikoliv tehdy, když bude 

mít potvrzeno, že se je naučil, ale tehdy, 

když bude mít potvrzeno, že každý z 

požadovaných výkonů absolvoval 

v takovém počtu, který odpovídá počtu 

uvedeném u jednotlivých výkonů v kolonce 

„Počet“. Na základě výše uvedeného je 

vhodné dotčené nadpisy příslušným 

způsobem upravit. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

Ministerstva  
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Ministerstvo obrany 
 

 
 

 
doporučující 1.K návrhu vyhlášky: 

Doporučujeme doplnit návětí § 1 např. 

takto: „Tato vyhláška stanoví požadavky 

na“.  Zároveň doporučujeme v písm. c) a f) 

odstranit slova „požadavky na“ a v písm. e) 

nahradit slovo „délka“ slovem „délku“. 

Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 
zásadní 2.K příloze k návrhu vyhlášky: 

a) 1. Požadujeme, aby u všech základních 

kmenů bylo od školenců před zkouškou 

vyžadováno potvrzení o provedených 

výkonech podepsané školitelem a 

garantem oboru.  

a) 2. Dále požadujeme sjednocení nadpisů 

tabulek s předepsaným počtem výkonů, 

a to ve smyslu povinnosti školence 

předepsané výkony provést.  

Odůvodnění: 

Vůbec není zřejmé, proč u některých 

základních kmenů není vyžadováno 

potvrzení o provedených výkonech a ani 

není uvedena tabulka s předepsaným 

počtem výkonů – např. u základního 

kmene maxilofaciálněchirurgického 

nebo oftalmologického. V této 

souvislosti rovněž upozorňujeme na 

nejednotnou formulaci nadpisů tabulek 

K 2a) 1. – NEAKCEPTOVÁNO 

Potvrzení o provedených výkonech je 

vyžadováno pouze tehdy, pokud jsou 

nějaké výkony povinnou součástí 

vzdělávání v základním kmeni. Zda jsou 

výkony povinnou součástí vzdělávání 

v základních kmenech, stanovily při 

přípravě obsahu základních kmenů 

akreditační komise jednotlivých kmenů a 

tato skutečnost byla odsouhlasena 

Vzdělávací radou lékařů. Jak akreditační 

komise, tak Vzdělávací rada lékařů, jsou 

zákonnými odbornými poradními orgány 

Ministerstva zdravotnictví.  V takových 

případech je stanoveno, že potvrzení o 

provedení potřebných výkonů podepsané 

školitelem a garantem oboru je 

předpokladem přihlášení ke zkoušce po 
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s předepsaným počtem výkonů u 

některých základních kmenů – např. 

nadpis ve znění „Výkony, které školenec 

povinně provede nebo při kterých bude 

asistovat v rámci absolvované praxe 

chirurgie“(také neurochirurgie) nebo 

nadpis ve znění „Výkony, které se má 

školenec naučit v rámci povinné praxe 

v oboru kmene u kardiochirurgie a 

dalších základních oborů. 

Tato připomínka je zásadní. 

základním kmeni. 

 

 

K 2a) 2. – AKCEPTOVÁNO 

 Upraveno. 

 

 
zásadní 2b) Požadujeme přepracovat devatenáctý 

základní kmen všeobecné praktické 

lékařství, neboť v rozporu se zákonným 

zmocněním uvedeným v § 37 odst. 1 písm. 

n) zákona  

č. 95/2004 Sb. není uvedena délka praxe 

v jednotlivých oborech specializačního 

vzdělávání v rámci tohoto základního 

kmene v části II. přílohy k návrhu vyhlášky.  

Odůvodnění: 

V části II. Obsah a rozsah vzdělávání 

v základním kmeni a požadavky 

na praktické dovednosti a teoretické 

znalosti, které jsou předmětem prověřování 

při zkoušce, není u oborů psychiatrie, 

dermatovenerologie, oftalmologie, 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 

krku, hygiena a epidemiologie, neurologie, 

urologie, ortopedie a traumatologie, 

rehabilitace a fyzikální medicína stanovena 

NEAKCEPTOVÁNO 

Praxe v oborech psychiatrie, 

dermatovenerologie, oftalmologie, 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 

krku, hygiena a epidemiologie, 

neurologie, urologie, ortopedie a 

traumatologie, rehabilitace a fyzikální 

medicína nejsou součástí vzdělávání 

v základním kmeni všeobecné praktické 

lékařství, a proto nejsou uvedeny ani 

v tabulce v části I. Členění 

specializačního vzdělávání a délka 

odborné praxe. Jde o témata, která mají 

být předmětem výuky na pracovišti 

všeobecného praktického lékaře. Tabulka 

byla v tomto smyslu upravena pro lepší 

přehlednost. 
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délka povinné praxe.  

Navíc část II. není v souladu s částí III. 

Požadavky na technické a věcné vybavení a 

personální zabezpečení pro pracoviště, 

která jsou podmínkou pro získání 

akreditace, k provádění specializačního 

vzdělávání lékařů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 c) Doporučujeme provést jazykovou 

korekturu přílohy (např. na str. 19 opravit 

slovo „dramatovenerologického“), sjednotit 

pojmy (školenec/uchazeč), sjednotit 

formální úpravu – za některými body jsou 

tečky, někde bez teček, jinde zase středníky 

atd.  

AKCEPTOVÁNO  

Upraveno. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

 
 

 
 Obecně 

- Zvláštní část odůvodnění neodpovídá 

znění návrhu vyhlášky, neboť obsahuje 

6 paragrafů, zatímco návrh vyhlášky má 

pouze 3 paragrafy.  

AKCEPTOVÁNO 

 

 
 - V § 1 návrhu vyhlášky je uváděn odkaz 

na přílohu, ve zvláštní části odůvodnění 

k § 2 až 4 jsou uváděny přílohy 

k vyhlášce. 

- V návrhu přílohy k vyhlášce chybí 

očíslování stránek mezi str. 155 až 183 a 

211 až 231. 

AKCEPTOVÁNO 
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 Ke kapitole 11 přílohy k vyhlášce –

 Základní kmen oftalmologický 

- Označení jednotlivých vzdělávacích 

aktivit v části II. této kapitoly nezačíná 

písmenem A., jako u ostatních kmenů, 

ale až písmenem F.  

- V závěru Vzdělávacích aktivit je pod 

písmenem J. uveden program kurzu 

Základy neurologie, který ale v části I. 

písm. b) - Vzdělávací aktivity uveden 

není.  

- V části III. této kapitoly by měl být kurz 

Základy neurologie zřejmě uveden pod 

nadpisem Vzdělávací aktivity, nikoli 

nad ním.  

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno.  

 
 Ke kapitole 12 přílohy k vyhlášce – 

Základní kmen ortopedický 

V části III. této kapitoly je mezi 

Vzdělávacími aktivitami uveden kurz 

Základy neurologie, v částech I. II. však ve 

Vzdělávacích aktivitách tento kurz uveden 

není. 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno. 

 
 Ke kapitole 14 přílohy k vyhlášce –

 Základní kmen patologický 

V části III. této kapitoly na str. 210 pod 

bodem 3. není uveden nadpis kurz Základy 

patologie. 

AKCEPTOVÁNO  

Doplněno. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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 1.K návrhu vyhlášky obecně: 

Předložená právní úprava není 

srozumitelná.  

Z důvodu větší přehlednosti a 

srozumitelnosti ji doporučujeme členit 

stejným způsobem, který je navržen ve 

zvláštní části odůvodnění. Nejprve tedy 

vymezit předmět úpravy vyhlášky a 

následně upravit vzdělávání v jednotlivých 

základních kmenech lékařů v samostatných 

přílohách. 

LEG 

upravíme zvláštní část odůvodnění 

 
 2. Předložený návrh vyhlášky se věcně 

neshoduje se zvláštní částí odůvodnění. 

Z tohoto důvodu doporučujeme oba 

materiály po obsahové stránce sjednotit.  

AKCEPTOVÁNO 

 

 
 3. Doporučujeme v §1 návrhu vyhlášky 

zachovat jednotnou terminologii se 

zmocněním obsaženým v ustanovení v § 37 

odst. 1, např. v §1 písm. e) návrhu vyhlášky 

vložit za slova „délka povinné odborné 

praxe“ slova „v oboru“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ministerstvo spravedlnosti   
 

 

 

zásadní 1. K § 2 odst. 1 a odst. 2 

Podle čl. II. bodu 9 zákona č. 67/2017 Sb., 

mohla akreditovaná zařízení dále 

uskutečňovat vzdělávání podle dosavadních 

vzdělávacích programů, avšak okruh takto 

vzdělávaných osob byl omezen pouze na 

VYSVĚTLENO 

Děkujeme za zaslání uvedené 

připomínky. MZ si je vědomo složité 

situace lékařů, kteří se chtěli přihlásit ke 

specializačnímu vzdělávání ode dne 1. 7. 

2017.  
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účastníky zařazené do specializačního 

vzdělávání přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2017. To 

znamená, že potenciální uchazeči o 

specializační vzdělávání po tomto datu, 

nemohli být do oborů ani zařazeni, protože 

využití dosavadních vzdělávacích programů 

bylo zákonem vyloučeno.  

Návrh vyhlášky však v § 2 odst. 1 

předpokládá, že do specializačního 

vzdělávání byli zařazeni účastníci i po 

tomto datu, přičemž absolvovali blíže 

nespecifikované odborné praxe. Jestliže 

však zákon specializační vzdělávání pro 

osoby zařazené po 30. 6. 2017 prakticky 

vyloučil, což bylo mimo jiné deklarováno 

ze strany Ministerstva zdravotnictví i 

Institutu pro další vzdělávání ve 

zdravotnictví, pak nelze tuto skutečnost 

překlenout přechodným ustanovením 

podzákonného předpisu. 

Současně je nevhodné, pakliže je po 

účinnosti vyhlášky nadále připuštěno 

vykonávat praxi podle předchozích 

předpisů, navíc již neplatných, až do 30. 4. 

2019. Tento nesystémový prvek povede 

pouze k různorodým a nejasným právním 

výkladům, dvojího posuzování získané 

praxe a prodlužování vzdělávacího procesu. 

Proto jsou také navržena přechodná 

ustanovení, která stanoví fikci započtení 

praxe absolvované v uvedeném časovém 

období. V opačném případě, jak je 

v připomínce uvedeno, by praxe, kterou 

lékař v rámci svého výkonu povolání 

vykonal, nemohla být započtena.  

Důvodem této úpravy je umožnit 

započtení praxe i po dobu, kdy probíhá 

proces akreditace zařízení. Dle zákona č. 

95/2004 Sb. musí být rozhodnutí o 

akreditaci vydáno do 6 měsíců po podání 

žádosti. Jelikož MZ nemůže zahájit 

proces akreditace před okamžikem 

účinnosti vyhlášky, je v návrhu 

stanovena možnost započtení i po dobu 

vyřizován akreditace + doby nutné pro 

nabytí její účinnosti.  

Akreditovaná zařízení mohou podle čl. II 

bodu 9 zákona č. 67/2017 Sb., 

uskutečňovat vzdělávání podle 

dosavadních programů, a to po dobu 

platnosti akreditace.  

Co se týče navrhovaného obsahu 

vzdělávání, nové požadavky jsou 

prakticky totožné, rozložené podle 

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona 

č. 67/2017 Sb. do delšího časového 

období, proto není z pohledu MZ důvod 

vzdělávání získané podle předchozích 

programů nezapočíst.  
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Dále by bylo vhodné vzhledem k již 

citovaným ustanovením novelizačního 

zákona č. 67/2017 Sb., kdy bylo 

znemožněno realizovat vzdělávání podle 

tehdy platných vzdělávacích programů, 

uznat praxi, anebo alespoň její část, 

přestože se těchto programů striktně 

nedržela, a to za podmínky, že její kvalitu, 

obsahovou náplň a rozsah stvrdí přidělený 

školitel spolu s garantem specializačního 

vzdělávání. 

Navrhujeme proto následující znění: 

„Absolvování odborné praxe, kterou lékaři 

zařazení do oboru specializačního 

vzdělávání po 30. červnu 2017, nejpozději 

však ke dni předcházejícímu dni nabytí 

účinnosti této vyhlášky, absolvovali do dne 

účinnosti této vyhlášky, se považuje 

za absolvování povinné odborné praxe 

podle této vyhlášky, pakliže její obsah a 

kvalitu písemně potvrdí školitel a garant 

specializačního vzdělávání akreditovaného 

zařízení.“. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme 

v obdobném duchu přepracovat rovněž 

odstavec 2 téhož paragrafu. 

Tato připomínka je zásadní 

Skutečnost, že vyhláška definuje 

vzdělávání v základním kmeni jako 

30měsíční však vychází ze zákona  

č. 95/2004 Sb. a není předmětem této 

vyhlášky.  

Vzdělávání lékařů zařazených do oborů 

po 1. 7. 2017 podle předchozích 

programů tedy nemůže být 

zpochybňováno, ale logicky bude muset 

splňovat požadavky podle této vyhlášky 

a příslušných vzdělávacích programů.  

Doplnit ustanovení § 2 podle 

navrhovaného znění nelze, neboť pro 

stanovení podmínky, že uvedená  

odborná praxe má být potvrzována není 

právní rámec.  

Obecně pro stanovení jakékoliv 

podmínky musí být stanoven právní 

rámec, tj. podmínka musí být upravena 

přímo v zákoně, nebo pro ni musí být 

stanoveno zákonné zmocnění a jeho 

meze. 
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 zásadní Požadujeme vložit nové ustanovení ve 

znění: „Certifikáty o absolvování 

základního kmene příslušného 

specializačního oboru podle právních 

předpisů přede dnem účinnosti vyhlášky 

zůstávají nedotčeny.“. 

Považujeme na nezbytné řešit situaci, kdy 

uznávací orgány požadují, aby lékaři, kteří 

absolvovali základní kmen podle dřívějších 

předpisů, svou odbornou způsobilost dále 

doplnili, neboť současná vyhláška je 

v některých ohledech širší a obsáhlejší. 

Zjednodušeně řečeno, odborná způsobilost 

těchto lékařů je zpochybňována. Tato praxe 

je uplatňována též ze strany zdravotních 

pojišťoven. 

Rovněž je zapotřebí legislativně uchopit 

problematiku certifikátů vydaných 

po účinnosti novely zákona, které nejsou 

uznávány prakticky vůbec. 

Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 

Děkujeme za zaslání uvedené 

připomínky. MZ si je vědomo složité 

situace lékařů, kteří se chtěli přihlásit ke 

specializačnímu vzdělávání ode dne 1. 7. 

2017.  

Proto jsou také navržena přechodná 

ustanovení, která stanoví fikci započtení 

praxe absolvované v uvedeném časovém 

období. V opačném případě, jak je 

v připomínce uvedeno, by praxe, kterou 

lékař v rámci svého výkonu povolání 

vykonal, nemohla být započtena.  

Důvodem této úpravy je umožnit 

započtení praxe i po dobu, kdy probíhá 

proces akreditace zařízení. Dle zákona č. 

95/2004 Sb. musí být rozhodnutí o 

akreditaci vydáno do 6 měsíců po podání 

žádosti. Jelikož MZ nemůže zahájit 

proces akreditace před okamžikem 

účinnosti vyhlášky, je v návrhu 

stanovena možnost započtení i po dobu 

vyřizován akreditace + doby nutné pro 

nabytí její účinnosti.  

Akreditovaná zařízení mohou podle čl. II 

bodu 9 zákona č. 67/2017 Sb., 

uskutečňovat vzdělávání podle 
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dosavadních programů, a to po dobu 

platnosti akreditace.  

Co se týče navrhovaného obsahu 

vzdělávání, nové požadavky jsou 

prakticky totožné, rozložené podle 

zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona 

č. 67/2017 Sb. do delšího časového 

období, proto není z pohledu MZ důvod 

vzdělávání získané podle předchozích 

programů nezapočíst.  

Skutečnost, že vyhláška definuje 

vzdělávání v základním kmeni jako 

30měsíční však vychází ze zákona  

č. 95/2004 Sb. a není předmětem této 

vyhlášky.  

Vzdělávání lékařů zařazených do oborů 

po 1. 7. 2017 podle předchozích 

programů tedy nemůže být 

zpochybňováno, ale logicky bude muset 

splňovat požadavky podle této vyhlášky 

a příslušných vzdělávacích programů.  

Doplnit ustanovení § 2 podle 

navrhovaného znění nelze, neboť pro 

stanovení podmínky, že uvedená  

odborná praxe má být potvrzována není 

právní rámec.  

Obecně pro stanovení jakékoliv 
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podmínky musí být stanoven právní 

rámec, tj. podmínka musí být upravena 

přímo v zákoně, nebo pro ni musí být 

stanoveno zákonné zmocnění a jeho 

meze. 

 zásadní 2. K příloze – bodu 19, Části II 

Požadujeme doplnit bod tematických 

okruhů zabývající se posudkovou péčí, a to 

ve všech oborech s výjimkou oboru hygiena 

a epidemiologie. 

Posudková péče je nedílnou součástí péče 

zdravotní a lékaři by si ji měli začít nutně 

osvojovat již od počátku své praxe. Zákon 

č. 95/2004 Sb., sice svěřuje poskytování 

posudkové péče až do působnosti lékaře se 

specializovanou způsobilostí, nicméně její 

základy musí nutně být obsaženy již 

v základním kmeni, aby následně při dalším 

specializačním vzdělávání mohli na tyto 

základy kontinuálně navazovat. 

Posudková péče mimo jiné úzce souvisí 

s úkony provázanými i se sociálním 

zabezpečením, jako jsou důchody nebo 

nemocenské pojištění, dále pak posuzování 

zdravotní způsobilosti v rozsahu daném 

dalšími právními předpisy, například řízení 

motorových vozidel, držení zbrojního 

průkazu. Tyto otázky jsou přitom rutinní 

záležitostí v ordinaci praktického lékaře. 

Zásadní význam pak má posudková péče 

NEAKCEPTOVÁNO  

Obory s vazbou na posudkové lékařství 

mají tuto problematiku zahrnutou do 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku. Základy této problematiky jsou 

navíc již obsaženy v kurzu Základy 

zdravotnické legislativy, etiky a 

komunikace. 

Teoretická část vzdělávání v základních 

kmenech byla navíc stanovena 

Vzdělávací radou lékařů na 80 hodin a již 

není možné do ní doplňovat další témata, 

neboť musely být kráceny i odborné 

kurzy vztahující se k jednotlivým 

oborům. 

Posudková činnost je navíc zákonem č. 

95/2004 Sb. (§ 5 odst. 3) vázána na 

specializovanou způsobilost. 

Terminologicky sjednoceno 
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ve vztahu k pracovně lékařským službám, 

přičemž se nutně nemusí jednat o vydávání 

lékařských posudků, ale pouze o zaujetí 

posudkového stanoviska v rámci 

konkrétního oboru. 

V tomto ohledu je třeba sjednotit 

terminologické uchopení posudkové péče, 

neboť například obor gynekologie a 

porodnictví užívá pojem „posudková 

činnost“, obor neurologie „posudková 

problematika“. Jako nejvhodnější se nám 

jeví užívání termínu „posudková péče“, 

která vychází z ustanovení § 5 odst. 2 písm. 

e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, 

tj. doplnit do jednotlivých oborů bod ve 

znění například „Problematiku posudkové 

péče v pediatrii“. 

Tato připomínka je zásadní 

 

 zásadní 3. K příloze – bodu 19, Části II „24 

měsíců vzdělávání…“ 

Požadujeme zrušit požadavek na 

absolvování praxe na akreditovaných 

pracovištích, s výjimkou oboru všeobecné 

praktické lékařství. 

V daném ohledu se realizace těchto 

požadavků jeví jako nemožná, neboť 

současná a předpokládaná budoucí kapacita 

akreditovaných pracovišť nebude 

dostatečná k tomu, aby uspokojila 

NEAKCEPTOVÁNO  

V případě základního kmene všeobecné 

praktické lékařství probíhá výuka oborů 

psychiatrie, dermatovenerologie, 

oftalmologie, otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku, hygiena 

a epidemiologie, neurologie, urologie, 

ortopedie a traumatologie, rehabilitace a 

fyzikální medicína na pracovišti 

praktického lékaře, nikoliv 
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poptávku. Doposud tato podmínka nebyla 

stanovena a za kvalitu a výběr cílového 

pracoviště odpovídal garant, resp. školitel 

účastníka specializačního vzdělávání. 

Uvedená podmínka se nejeví ani jako věcně 

potřebná, neboť se jedná o tzv. malé obory, 

v jejichž rámci si praktický lékař osvojuje 

dovednosti v obecné rovině, která je 

pro budoucí výkon povolání praktického 

lékaře naprosto dostačující. Je třeba vnímat 

skutečnost, že praktický lékař zpravidla 

přichází do kontaktu s běžnými 

onemocněními a měl by být schopen 

rozpoznávat primární projevy onemocnění, 

nikoli jejich detailní diagnostiku. Měl by 

být zejména schopen rozpoznat, kdy je 

třeba odborné vyšetření zajistit – indikovat, 

nikoli zahajovat vlastní léčbu závažnějších 

stádií onemocnění. 

Za účelem získání těchto vědomostí pak 

postačuje, absolvuje-li praxi 

i na neakreditovaném pracovišti, jehož 

odborné kvality bude zaručovat garant 

specializačního vzdělávání. 

Pokud zůstane podmínka akreditovaných 

pracovišť v předloženém rozsahu 

zachována, dojde nutně k přetížení systému 

a dalšímu zkomplikování a zdržení 

specializačního vzdělávání praktických 

lékařů, kteří jsou základním pilířem 

systému zdravotních služeb. 

v akreditovaném zařízení těchto oborů.  

 

Část II. Tohoto kmene byla upravena tak, 

aby byla tato skutečnost zřejmější. 

Požadavky na akreditovaná zařízení 

ostatních oborů a prakticky ve všech 

základních kmenech jsou navíc 

nastaveny tak, aby byly splnitelné pro 

„nemocnice okresního typu“. 
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Tato připomínka je zásadní 

 

 zásadní 4. K příloze – bodu 19, Části III – obor 

pediatrie 

Navrhujeme terminologicky sjednotit 

s vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích 

na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních 

pracovišť domácí péče, a vyhláškou č. 

99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 

personální zabezpečení zdravotních služeb. 

Obě citované vyhlášky obor pediatrie 

neznají, namísto toho užívají obor „dětské 

lékařství“. Návrh vyhlášky by tak měl 

odkazovat na požadavky stanovené 

citovanými vyhláškami pro obor dětské 

lékařství. 

Terminologická nejednotnost, navíc v rámci 

právních předpisů jednoho předkladatele, 

působí v praxi zcela zbytečné nesrovnalosti 

a nejednoznačný výklad.  

 

VYSVĚTLENO 

  

Návrh vyhlášky je prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 95/2004 Sb. Text 

tedy musí být upraven v souladu s tímto 

zákonem.  

 

 zásadní 5. K příloze – bodu 19, Části III – obor 

všeobecné praktické lékařství, písm. a) 

Požadujeme nahradit slovo „lůžkové“ 

slovem „ambulantní“. 

Všeobecné praktické lékařství je 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 
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poskytováno pouze ambulantně, čili 

vyhláška č. 92/2012 Sb., žádné požadavky 

pro tuto péči nestanovuje. Vzhledem k tomu 

pak nemohou být tyto podmínky ani 

naplněny, tj. nemohou být naplněny 

podmínky stanovené návrhem vyhlášky, a 

nelze tak de facto získat akreditaci pro 

specializační vzdělávání v oboru všeobecné 

praktické lékařství. 

Tato připomínka je zásadní 

  6. K příloze – bodu 19, Části III – obor 

všeobecné praktické lékařství, písm. b) 

Požadujeme nahradit slovo „lůžkové“ 

slovem „ambulantní“. 

Odůvodnění je stejného charakteru viz 

připomínka č. 6. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

 Opraveno. 

 

Ministerstvo vnitra    
 

  Připomínky formálního charakteru: 

 

K odůvodnění: 

 Upozorňujeme, že předložený návrh 

vyhlášky má pouze tři paragrafy, nicméně 

zvláštní část odůvodnění obsahuje 

komentáře k celkem šesti paragrafům. 

Navíc například komentář k § 2 až 4 

odkazuje na přílohy č. 1 až 19, přičemž 

AKCEPTOVÁNO 
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však samotný návrh má přílohu jednu. 

Doporučujeme tedy uvést odůvodnění 

navrhované vyhlášky do souladu 

s normativním textem. 

 

  K § 3: 

 Účinnost vyhlášky je vztažena 

k datu 1. října 2018, což předkladatel 

odůvodňuje tím, že se jedná o dostatečnou 

dobu pro to, aby proběhlo u vzdělávacích 

oborů akreditační řízení. S ohledem na 

délku akreditačního řízení, pro něž platí 

obecné lhůty stanovené správním řádem, se 

domníváme, že účinnost by měla být raději 

stanovena k pozdějšímu datu. 

 

VYSVĚTLENO 

Proces akreditace lze zahájit až od  

okamžiku účinnosti vyhlášky. Pokud by 

došlo ke stanovení pozdějšího data 

účinnosti, bylo by třeba posunout i dobu, 

po kterou bude možné započíst praxi 

podle § 2 návrhu, a to právě v návaznosti 

na nezbytnou dobu pro akreditační řízení.    

Dle zákona č. 95/2004 Sb. musí být 

rozhodnutí o akreditaci vydáno do 6 

měsíců po podání žádosti. 

V § 2 návrhu je stanovena lhůta pro 

započtení praxe, která probíhá podle 

dosavadních platných vzdělávacích 

programů, které byly zveřejněny ve 

Věstníku Ministerstva zdravotnictví.  

Ode dne zveřejnění nových podmínek 

pro vzdělávání, které navazují na úpravy 

provedené zákonem č. 67/2017 Sb. již 

musí být dána novým absolventům 

možnost zařadit se do vzdělávání 

podle nově akreditovaných vzdělávacích 
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programů.  

Pro přehled pouze uvádíme, že platnost 

dosavadních akreditací se řídí dobou 

platnosti, na kterou byla akreditace 

konkrétnímu zařízení vydána v souladu 

se zákonem č. 95/2004 Sb.     

Ministerstvo zemědělství  
  

 

 
doporučující 1. K obálce: 

V obsahu je uvedena rovněž předkládací 

zpráva, ačkoli součástí obsahu samotného 

není. Doporučujeme obálku v tomto 

smyslu upravit, protože součástí materiálu, 

který je předkládán do mezirezortního 

připomínkového řízení, nemusí být 

v případě návrhu vyhlášky předkládací 

zpráva. 

 

Bude zohledněno 

 doporučující 2. K úvodní větě: 

Doporučujeme slova „zákona č. 189/2008 

Sb. a“ vypustit, protože tato novela se 

nedotýká prováděného ustanovení § 37 

odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 

Sb..  

 

AKCEPTOVÁNO 

 doporučující 3. K novelizačnímu bodu 1: 

§ 1 písm. a) 

 S ohledem na legislativní pravidla vlády 

AKCEPTOVÁNO 
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doporučujeme legislativní zkratku 

„základní kmeny“ nahradit jednotným 

číslem, tzn., „základní kmen“. 

 Doporučujeme na konci písmene a) 

doplnit čárku. 

 

 doporučující 3. K novelizačnímu bodu 1: 

§ 1 písm. g) 

Doporučujeme na konci písmene g) doplnit 

čárku (ukončuje větu vedlejší). 

 

AKCEPTOVÁNO 

 doporučující 4. K Přechodným ustanovením: 

Doporučujeme alespoň do zvláštní části 

odůvodnění vysvětlit, proč je ze všech 

oborů specializačního vzdělávání, které 

jsou uvedeny souhrnně v odstavci 1, 

konkrétně vyjmenována pediatrie, které je 

věnován odstavec 2 přechodných 

ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno. 

Jelikož zákonem č. 67/2017 zanikly 

obory praktické lékařství pro děti a 

dorost a dětské lékařství a vznikl nový 

obor pediatrie, umožňuje ustanovení 

odstavce 2 § 2 návrhu vyhlášky 

započtení již absolvované praxe rovněž 

do nově vzniklého oboru pediatrie, které 

nemohlo být absolvováno podle 

předchozí náplně tohoto oboru.  

 doporučující 5. K odůvodnění: 

Doporučujeme upravit zvláštní část tak, 

aby souhlasila s počtem a obsahem 

paragrafů uvedených v návrhu vyhlášky. 

 

AKCEPTOVÁNO 
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Kraje  
  

Krajský úřad Jihočeského kraje  
  

 zásadní Zásadní připomínky: 
K předmětné vyhlášce mají připomínky některé 

naše nemocnice, jejichž 100% akcionářem je 

Jihočeský kraj.  

Společnou připomínkou je zejména skutečnost, 

že i když by měla vyhláška deklarovat úpravu, 

která by měla umožňovat, aby většina praxe 

mohla probíhat i v nemocnicích okresního typu, 

že z uvedené vyhlášky vyplývá určitá nejasnost, 

zda poskytovatel průřezem u řady oborů musí 

mít lůžkovou část i na daný obor, nebo 

postačuje, že je zřizovatelem lůžkové péče jako 

takové, neboť se jedná o nemocnice, i když 

v konkrétním oboru poskytuje pouze 

ambulantní spektrum služeb.  

Další připomínky, které jsou níže uvedeny, se 

týkají povinného vysokého počtu výkonů v 

některých oborech a způsob jejich vazby, popř. 

jsou technického rázu. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text byl upraven tak, aby bylo zřejmé, 

jakou formu péče musí akreditované 

zařízení v daném oboru zajišťovat. 

 

 

 

 zásadní Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.: 

Kmen oftalmologický: 

Ve 24 měs. praxe má být 6 měs. na lůžkovém 

oddělní. To je diskriminující pro nemocnice 

okresního typu, přestože se ve vyhlášce píše, že 

se upravuje právě proto, aby většina praxe 

mohla probíhat v těchto nemocnicích. Většina 

okresních nemocnic oční oddělení již mnoho let 

nemá, lůžka jsou pouze ve fakultních a 

krajských nemocnicích. Veškeré odborné 

požadavky i technické vybavení splňujeme bez 

AKCEPTOVÁNO 

Ve kmenech, kde je to vhodné, byla 

umožněna možnost smluvního zajištění 

některých pracovišť. Příkladem je 

zmiňovaný oftalmologický kmen, kde 

většina praxe probíhá v ambulantních 

zařízeních a lůžkové pracoviště je možné 

zajistit smluvně. 
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problémů, rovněž počty výkonů. Přestože máme 

nově udělenou akreditaci, nyní po změně 

podmínek nebude možno u nás absolvovat 

celou stáž před dosažením kmene. 

 
 zásadní Kmen interní: 

Namísto povinné praxe 1 měs. u praktického 

lékaře bychom doporučovali 1 měs. povinné 

praxe na neurologickém odd. 

 

NEAKCEPTOVÁNO  

Struktura byla odsouhlasena Vzdělávací 

radou lékařů a nebyla rozporována ani ve 

vnitroresortním připomínkovém řízení. 

Praxe na pracovišti neurologie je navíc 

volitelnou součástí kmene pro lékaře 

zařazené do oboru vnitřní lékařství. 

 zásadní Kmen neurologický:  

Připomínku máme pouze k tomu, že součástí 

neurologického oddělení má být laboratoř 

evokovaných potenciálů. 

 

AKCEPTOVÁNO 

ODSTRANĚNO 

 zásadní Nemocnice Prachatice, a.s.: 

Domníváme se, že parametry by měly být 

nastaveny tak, aby všechny nemocnice, které 

splňují personální limity, měly oprávnění 

vzdělávat v rámci základního kmene.  

 

NEAKCEPTOVÁNO  

Personální požadavky na akreditovaná 

zařízení byly odsouhlaseny Vzdělávací 

radou lékařů a nebyly rozporovány ani ve 

vnitroresortním připomínkovém řízení. U 

oborů, kde je to možné, jsou požadavky 

na personální zabezpečení ponechány na 

úrovni stanovení vyhláškou č.99/2012 

Sb. 

 zásadní Dále prosazujeme, aby počty požadovaných 

výkonů byly posuzovány na 1 osobu, nikoli na 

celé oddělení, kde počet personálu může být 

zásadně rozdílný podle počtu lůžek. 

NEAKCEPTOVÁNO  

Požadavek, aby výkony byly sledovány 

za celé pracoviště, má zajistit 
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 dostatečnou velikost pracoviště a 

optimální objem péče, aby školenec měl 

možnost seznámit s celým spektrem 

onemocnění. 

 zásadní Kmen anesteziologický: na pracovišti musí být 

objem poskytované péče, jde-li o podané 

anestezie minimálně 4 000 za kalendářní rok 

nebo průměrně 4 000 ročně za poslední 3 

kalendářní roky. Po celá léta upozorňujeme na 

skutečnost, že každý jeden mladý kolega či 

kolegyně může být každý pracovní den 

přítomen pouze na jednom operačním sále s 

průměrem 5-7 operačních výkonů. V naší 

nemocnici operujeme  v úterý a ve čtvrtek 

(chirurgie) na třech sálech, v ostatních dnech 

maximálně na dvou. Samozřejmě ve větších 

nemocnicích se současně operuje na násobně 

více sálech (chirurgie, ortopedie, gynekologie, 

ORL, oční, neurochirurgie atd.), ale stále platí, 

že i mladý lékař v jiné nemocnici může být stále 

pouze na jednom operačním sále. Z našeho 

pohledu proto stanovení minimálního počtu 4 

000 anestezií naprosto ztrácí smysl, 

odpovídající by bylo stanovení počtu anestezií, 

bloků apod. na 24 měsíců praxe do vykonání 

kmene pro mladé kolegy.  

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Požadavek, aby výkony byly sledovány 

za celé pracoviště, má zajistit 

dostatečnou velikost pracoviště a 

optimální objem péče, aby školenec měl 

možnost seznámit s celým spektrem 

onemocnění. Lékaři mohou v případě 

potřeby přecházet mezi sály tak, aby se 

mohli seznámit s různými méně častými 

situacemi a stavy, které musí umět řešit. 

Je větší pravděpodobnost, že méně časté 

situace nastanou na pracovišti s větším 

objemem péče. 

Upozorňujeme, že počet 4000 anestezií 

za rok pro pracoviště anesteziologie a 

intenzivní medicíny se vztahuje pouze na 

pracoviště, kde má probíhat výuka 

základního anesteziologického kmene. 

 zásadní Kmen gynekologicko-porodnický: zásadní je 

stanovení počtu provedených porodů – 

minimální počet 600 porodů za poslední 

kalendářní rok nebo průměrně 600 porodů ročně 

za poslední 3 kalendářní roky. Z našeho 

pohledu je problematika podobná, jednak při 

NEAKCEPTOVÁNO 

Požadavek, aby výkony byly sledovány 

za celé pracoviště, má zajistit 

dostatečnou velikost pracoviště a 
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větším množství současných porodů opět mladý 

kolega může vést pouze jeden. Smyslem 

nepochybně byla myšlenka, že čím více porodů, 

tak tím se zvyšuje erudice lékařů. Ale nikde se 

již neobjeví, kolika celkem lékařů se počet 

porodů vlastně týká. V naší nemocnici máme 

pět kmenových lékařů z toho dvě kolegyně před 

vykonáním kmene. Ve větších nemocnicích je 

samozřejmě násobně více lékařů. Takže průměr 

počtu porodů na jednoho lékaře ve větších 

nemocnicích není dramaticky větší než v 

nemocnici malé. Stanoven je i počet výkonů, 

které musí v rámci školení školenec provést po 

dobu 24 měsíců : vedení spontánního 

vaginálního porodu a ošetření poporodního 

poranění (80), císařský řez (20), hysteroskopie a 

nebo kyretáž hrdla a těla děložního (25). Naše 

mladé kolegyně tato čísla splňují již dlouhá léta.  

 

optimální objem péče, aby školenec měl 

možnost seznámit s celým spektrem 

onemocnění. Lékaři mohou v případě 

potřeby přecházet mezi sály tak, aby se 

mohli seznámit s různými méně častými 

situacemi a stavy, které musí umět řešit. 

Je větší pravděpodobnost, že méně časté 

situace nastanou na pracovišti s větším 

objemem péče. 

 

 zásadní Kmen pediatrický: opět nesplňujeme počet 

porodů 600 za rok – návaznost samozřejmě na 

Novorozenecké oddělení. V naší nemocnici leží 

denně v průměru 5 novorozenců a i naši mladí 

kolegové chodí na vizity nejčastěji s primářkou 

Dětského a Novorozeneckého oddělení po 

vizitě na Dětském oddělení. I zde platí pravidlo, 

méně pacientů, více času na jejich vyšetření. 

 

Již mnoho let podporujeme návrh, aby všechna 

lůžková oddělení v celé ČR, která splňují 

personální a věcné vybavení a mají smlouvy se 

ZP, dostaly automaticky akreditaci na 

vzdělávání v příslušném oboru minimálně na 

dobu do vykonání kmene.  

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Požadavek, aby výkony byly sledovány 

za celé pracoviště, má zajistit 

dostatečnou velikost pracoviště a 

optimální objem péče, aby školenec měl 

možnost seznámit s celým spektrem 

onemocnění. Lékaři mohou v případě 

potřeby přecházet mezi sály tak, aby se 

mohli seznámit s různými méně častými 

situacemi a stavy, které musí umět řešit. 

Je větší pravděpodobnost, že méně časté 

situace nastanou na pracovišti s větším 

objemem péče. 
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 zásadní Nemocnice Strakonice, a.s.: 

U všech stáží se v bodech a) technické vybavení 

a b) personální zabezpečení uvádí, že 

poskytovatel zdravotních služeb splňuje 

požadavky na technické/věcné/personální 

vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče 

příslušného oboru dle vyhlášky č.92/2012. 

Chceme se ujistit, že není-li v bodu c) typ 

pracoviště výslovně uvedeno, že pracoviště 

musí mít lůžkovou část, vyhoví výše uvedeným 

podmínkám i takové pracoviště, které zřizuje 

poskytovatel lůžkové péče (nemocnice), ale 

poskytuje pouze ambulantní spektrum služeb. 

Pokud se tím ale myslí, že pracoviště musí mít 

vždy lůžkovou část, není to z našeho pohledu 

možné naplnit u řady oborů, např. oftalmologie, 

patologie apod. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text byl upraven tak, aby bylo zřejmé, 

jakou formu péče musí akreditované 

zařízení v daném oboru zajišťovat. 

 

 zásadní  

V části III u všech kmenů je u oboru 

anesteziologie a intenzivní medicína (povinné 

kolečko u všech kmenů) uvedeno, že 

poskytovatel zdrav. služeb zajišťuje 

anesteziologickou péči minimálně v oborech 

chirurgie a dále alespoň v 1 z oborů ortopedie a 

traumatologie / ORL a chirurgie hlavy a krku / 

urologie. Současně je požadavek na to, aby 

minimálně ve dvou z těchto oborů byla 

poskytována lůžková péče. 

 

Navrhujeme, aby s ohledem na zpřesnění a 

ujasnění požadavků došlo k následující úpravě 

věty: 

Zdravotní péče minimálně ve dvou z výše 

uvedených oborů je poskytována formou 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno dle návrhu. 
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lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště 

se společným lůžkovým fondem pro tyto 

odbornosti (např. chirurgické oddělení, které má 

současně urologickou či traumatologickou 

odbornost). 

 
 zásadní Oftalmologie 

a) v části I není uveden kurz Základy 

neurologie, který je ale zmiňován (omylem?) v 

části II bod J) 

 

b) Jako nepřiměřený se nám jeví požadavek na 

6 měsíční povinnou stáž na lůžkovém očním 

oddělení.  

 

Vzhledem k faktu, že nový vzdělávací systém  

má  za úkol přesunout vzdělávání více na 

nemocnice okresního typu, považujeme 6 ti 

měsíční pobyt na lůžkovém oddělení za 

kontraproduktivní a to i s ohledem na 

skutečnost, že se oftalmologie v posledních 

letech výrazně posunula k systému ambulantní 

jednodenní chirurgie. Například v jihočeském 

kraji je jediné lůžkové oční oddělení.  

 

Domníváme se, že by byla naprosto dostatečná 

stáž v rámci specializační přípravy, kdy v 

současnosti byla povinná 3 měsíční stáž na 

pracovišti s vitreoretinálním zázemím, což se 

prakticky rovná lůžkovým oddělením. 

 

a. AKCEPTOVÁNO 

Upraveno 

 

b. NEAKCEPTOVÁNO 

Struktura byla odsouhlasena Vzdělávací 

radou lékařů a nebyla rozporována ani ve 

vnitroresortním připomínkovém řízení. 

 zásadní c) v části I je v subkapitole Rozsah a obsah 

studijních povinností, které je nezbytné 

absolvovat před přihlášením ke zkoušce... v 

textu omylem zmiňován gynekologicko-

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno 
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porodnický kmen, správně má být 

oftalmologický. 

 

Krajský úřad  

Karlovarského  kraje  

 
  

  Povinná odborná praxe v délce 30 měsíců u 

všech základních kmenů – zásadní 

připomínka. 

Zdůvodnění 

Prodloužená délka základního kmene na 30 

měsíců je mladými lékaři vnímáno jako 

další překážka a z tohoto důvodu je 

možným důvodem pro jejich odchod do 

zahraničí, následně tak dochází k snížení 

dostupnosti zdravotní péče pro pacienty 

v České republice. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Délka vzdělávání v základním kmeni 

byla stanovena zákonem č. 67/2017 a 

není předmětem této vyhlášky. 

  Závěr 

Doporučujeme snížit povinnou délku praxe. 

 

Krajský úřad 

Kraj Vysočina 

 
  

 zásadní  5. ZÁKLADNÍ KMEN CHIRURGICKÝ,  

str. 60, „Školenec před přihlášením ke 

zkoušce po ukončení vzdělávání 

v základním kmeni hygienicko-

epidemiologickém absolvuje:“ Navrhujeme 

opravit hygienicko-epidemiologickém na 

chirurgickém. 

Počet asistencí u operací kýly: doposud se 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno. 
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vedly pouze odvedené operační výkony, 
ne asistence. Prosíme o zvážení, zda 
neponechat opravdu počty výkonů. 

 
  11. ZÁKLADNÍ KMEN 

OFTALMOLOGICKÝ,  

str. 156, „Školenec před přihlášením ke 

zkoušce po ukončení vzdělávání 

v základním kmeni gynekologicko- 

porodnickém absolvuje:“ Navrhujeme 

opravit gynekologicko-porodnickém na 

oftalmologickém. 

Str. 154- Část I bodu b) vzdělávací aktivity- 

navrhujeme doplnit v tabulce 5. kurz 

Základy neurologie (na str. 160 je tento 

kurz uveden ve vzdělávacích aktivitách) 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

  12. ZÁKLADNÍ KMEN ORTOPEDICKÝ,  

Část I. „b) vzdělávací aktivity“ navrhujeme 

změnit na „povinné vzdělávací aktivity“. 

Stejně jako je uvedeno povinná odborná 

praxe, požadujeme, aby i vzdělávací 

aktivity byly uvedeny jako povinné.  

 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno na Vzdělávací aktivity – 

teoretická část 

   V Části I. navrhujeme doplnit              

„c) doporučené vzdělávací aktivity 

Kurz základních praktických dovedností 

v oblasti osteosyntézy doložený 

certifikátem 

2 dny 

NEAKCEPTOVÁNO 

Návrh vyhlášky stanoví závazné 

podmínky a požadavky na vzdělávání. 
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Uvedení doporučených vzdělávacích aktivit 

v ortopedickém kmenu považujeme 

s ohledem na doporučení akreditační 

komise za zásadní 

  V Části II., Chirurgie, Teoretické znalosti, 

poslední bod  

 Indikace a podání transfuzních přípravků, 

prevence a léčení potransfuzních 

komplikací Provoz ambulancí a 

lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace. 

Navrhujeme rozdělit takto: 

 Indikace a podání transfuzních 

přípravků, prevence a léčení 

potransfuzních komplikací. 

 Provoz ambulancí a lůžkového 

oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace. 

Jde o formální revizi, kterou je nutno 

provést napříč všemi specializacemi. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno dle návrhu. 

  V Části II., Vnitřní lékařství, Teoretické 

znalosti, poslední bod 

 Indikace a podání transfuzních 

přípravků, prevence a léčení 

potransfuzních komplikací Dobrá znalost 

klinické farmakologie léčiv používaných 

v anesteziologii a urgentní medicíně, a to 

NEAKCEPTOVÁNO 

Obsah vzdělávání byl navržen 

akreditační komisí a odsouhlasen 

Vzdělávací radou lékařů. 
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včetně interakcí léčiv a jejich vlivu na 

celkový účinek Akutní stavy ve vnitřním 

lékařství.  

Druhá věta- „Dobrá znalost klinické....“ ve 

vztahu k interně tato věta nedává smysl.  

Akutní stavy navrhujeme posunout jako 

další bod.  

Revize tohoto bodu se týká všech 

specializací. 

Str. 181- Kurz Základy neurologie- nepatří 

do oboru chirurgie. Navrhujeme související 

text odstranit. 

 

  14. ZÁKLADNÍ KMEN PATOLOGICKÝ, 

Část I. str. 197 - „Školenec před 

přihlášením ke zkoušce po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni 

gynekologicko- porodnickém absolvuje:“ 

navrhujeme opravit gynekologicko-

porodnickém na „patologickém“ Jedná se 

o formální opravu v textu. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno. 

  18. ZÁKLADNÍ KMEN UROLOGICKÝ, 

str. 261, „Školenec před přihlášením ke 

zkoušce po ukončení vzdělávání v 

základním kmeni 

maxilofaciálněchirurgickém“ navrhujeme 

opravit maxilofaciálněchirurgickém na 

„urologickém“. Jedná se o formální opravu 

v textu. 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno. 
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Krajský úřad  

Královehradeckého kraje 

  
 

 zásadní V návrhu přílohy vyhlášky považujeme za 

vhodné provést upřesnění formulace, která 

se týká požadavků na personální 

zabezpečení povinné odborné praxe v oboru 

vnitřní lékařství          v délce 2 měsíců 

(která je součástí všech základních kmenů 

spolu s dvouměsíční praxí         v oboru 

AIM a dvouměsíční praxí v oboru 

chirurgie). 

U 16 základních kmenů je u této povinné 

dvouměsíční praxe v oboru vnitřní lékařství 

uvedeno:  

b) personální zabezpečení 

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje 

požadavky na minimální personální 

zabezpečení zdravotnického zařízení 

lůžkové péče příslušného oboru dle 

vyhlášky č. 99/2012 Sb. 

Minimálně 2 lékaři, kteří splňují 

podmínky na školitele v oboru vnitřní 

lékařství s celkovým minimálním 

úvazkem ve výši 1,5 u daného 

poskytovatele zdravotních služeb. 

 

U základního kmene interního, 

pediatrického a všeobecné praktické 

lékařství je však            ve druhé větě navíc 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno. Slovo „Dále“ bylo 

odstraněno.  
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uvedeno slovo "Dále": 

b) personální zabezpečení 

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje 

požadavky na minimální personální 

zabezpečení zdravotnického zařízení 

lůžkové péče příslušného oboru dle 

vyhlášky č. 99/2012 Sb. 

Dále minimálně 2 lékaři, kteří splňují 

podmínky na školitele v oboru vnitřní 

lékařství            s celkovým minimálním 

úvazkem ve výši 1,5 u daného 

poskytovatele zdravotních služeb. 

Znamená uvedená formulace, že v prvním 

případě jsou školitelé započítáváni                     

do minimálního personálního zabezpečení a 

ve druhém ne? Pokud slovo "Dále" nemá 

uvedený význam, doporučujeme jej vypustit 

a formulaci tím u všech kmenů sjednotit. 

 

Krajský úřad  

Moravskoslezského kraje 

  
 

 doporučující U základního kmene interního, v rámci 

vzdělávacích aktivit - písm. b) - 

doporučujeme u kurzu č. 5   

s označením „Základy vnitřního lékařství“ 

stanovit časový rozsah. 

 

Případně ponecháváme na zvážení, zda tyto 

typy kurzů (pro různé kmeny s různým 

zaměřením) v rozsahu 30 – 40 hod nezrušit, 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno na 40 hodin. 
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kdy tuto přípravu lze zabezpečit v rámci 

výkonu odborné praxe. 

 
Krajský úřad Zlínského kraje    

 zásadní 1. U většiny základních kmenů je uveden 

požadavek na minimální personální 

vybavení v návaznosti na vyhlášku 

č.99/2012 Sb. (dále jen „personální 

vyhláška“). Některé obory však kladou 

vyšší nároky na personální vybavení než 

personální vyhláška - např. návrh vyhlášky 

pro obor geriatrie vyžaduje 2 geriatry bez 

ohledu na počet lůžek. Navrhujeme 

používat podmínky personální vyhlášky. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Personální požadavky na akreditovaná 

zařízení byly odsouhlaseny Vzdělávací 

radou lékařů a nebyly rozporovány ani ve 

vnitroresortním připomínkovém řízení. U 

oborů, kde je to možné, jsou požadavky 

na personální zabezpečení ponechány na 

úrovni stanovení vyhláškou č.99/2012 

Sb. 

 zásadní 2. str. 13 přílohy k vyhlášce -  

Anesteziologie a intenzivní medicína, bod 

c) typ pracoviště:  

Vyhláška stanovuje velmi přísnou 

podmínku: „poskytovatel zdravotních 

služeb zajištuje anesteziologickou péči 

minimálně pro 4 z následujících oborů, v 

nichž poskytovatel zdravotních služeb 

poskytuje lůžkovou péči: chirurgie, 

gynekologie a porodnictví, ortopedie a 

traumatologie pohybového ústrojí, 

Otorionalyryngologie a chirurgie hlavy a 

krku, Urologie“.  

V praxi je tato podmínka těžko splnitelná 

právě v nemocnicích „okresního typu“. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Doplněno o možnost tuto podmínku 

splnit společným lůžkovým fondem pro 

tyto odbornosti. 
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Riziko ztráty akreditace AIM. 

V extrémním případě by tak mohla být 

například absence lůžkové ORL příčinou 

nezískání akreditace pro AIM, která je 

součástí všech základních kmenů.  

 

 zásadní 3. strana 138 přílohy k vyhlášce – 

Neurologie, bod c) typ pracoviště, odst. 3 - 

požadavek na laboratoř evokovaných 

potenciálů.  

Nepovažujeme za nezbytné mít v zařízení 

laboratoř evokovaných potenciálů. Pro 

lékaře jsou zásadní interpretace výsledků. 

Doporučujeme přeformulovat. Riziko ztráty 

akreditace. 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno. 

 doporučující 1. Str. 60 Přílohy k vyhlášce, Základní 

kmen chirurgický, Rozsah a obsah 

studijních povinností, které je nezbytné 

absolvovat před přihlášením ke zkoušce po 

ukončení vzdělávání v základním 

chirurgickém kmeni - nejspíše chyba 

v přepisu textu: 

„Školenec před přihlášením ke zkoušce po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni 

hygienicko-epidemiologickém 
absolvuje:“ 

 

Stejně tak str. 155  - Rozsah a obsah 

studijních povinností, které je nezbytné 

absolvovat před přihlášením ke zkoušce 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 
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po ukončení vzdělávání v základním 

oftalmologickém kmeni: 

„Školenec před přihlášením ke zkoušce po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni 

gynekologicko- porodnickém 
absolvuje:“ 

 

A dále stejná chyba i u kmene 

kardiochirurgického, patologického a 

urologického.  

  2. V rámci chirurgického a ortopedického 

kmene nejsou stanoveny požadavky pro 

obor rehabilitace a   

             fyzikální medicína – doporučujeme 

stanovit. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO  

Stejně jako v interním kmeni mohou 

lékaři zařazeni do oboru rehabilitační a 

fyzikální medicína absolvovat praxi na 

pracovišti neurologie. 

  Závěr:  Zásadní připomínky požadujeme 

akceptovat a ostatní připomínky zohlednit.  

 

 

Další připomínková místa  
  

Hlavní město Praha  
  

 doporučující k úvodní větě: 

- v souladu s čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády 

vypustit slova „zákona č. 189/2008 

Sb. a“ 

AKCEPTOVÁNO 
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 doporučující k § 1: 

- v souladu s čl. 26 odst. 6 

Legislativních pravidel vlády u 

písmene a) na konci textu doplnit 

čárku a u písmen c), d), f) a g) čárku 

na konci textu nahradit středníkem 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost  
  

  1. V příloze návrhu vyhlášky navrhujeme 

upravit znění části, která pojednává o 

programu kurzu Radiační ochrana, 

následovně (tučně jsou vyznačeny přidané 

pasáže a přeškrtnuté jsou pasáže, které 

navrhujeme vyškrtnout): 

 Zásady pro uplatňování požadavků 

radiační ochrany pacientů při provádění a 

řízení zdravotnických výkonů s použitím 

zdrojů ionizujícího záření – optimalizace 

radiační ochrany při lékařském ozáření 

(diagnostické referenční úrovně), 

Radiologické standardy (Věstníky MZ) 
princip ALARA „As Low As Reasonably 

Achievable“). 

 Praktické metody ochrany radiačních a 

ostatních pracovníků, ostatních pacientů a 

obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího 

záření ve zdravotnickém zařízení 

(kontrolované a sledované pásmo, systém 

monitorování, vedení dokumentace, 

program zabezpečování jakosti. 

AKCEPTOVÁNO 

Kurz upraven ve spolupráci se SÚJB a 

SÚRO. 
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 Odpovědnost za zajištění požadavků 

radiační ochrany při využívání zdrojů 

ionizujícího záření v lékařství: úloha 

indikujícího lékaře, aplikujícího 

odborníka, radiologického fyzika. 

Význam soustavného dohledu dohlížející 

osobou a osobou s přímou odpovědností 

nad radiační ochranou. 

 Pracovně-lékařská péče o radiační 

pracovníky. Lékařská pomoc fyzickým 

osobám lidem ozářeným při v důsledku 

radiační mimořádné události nehody. 

Odůvodnění: 

Tyto změny reflektují novou právní normu 

(zejména její pojmosloví), která je 

relevantní pro oblast radiační ochrany, a 

která je účinná od 1. 1. 2017 – zákon č. 

263/2016 Sb., atomový zákon. Některé 

změny jsou spíše jen formulační nebo 

zpřesňující a zejména vypouští výčty 

informací, které jsou obsaženy již 

v předešlých bodech, nebo se rozumí samo 

sebou. 

 

  1. V příloze návrhu vyhlášky 

navrhujeme upravit znění části, která 

pojednává o programu kurzu Radiační 

ochrana (RO) pro aplikující odborníky, 

následovně: 

 Veličiny a jednotky v radiační 

ochraně (RO), (stručné základy fyziky 

AKCEPTOVÁNO 

Kurz upraven ve spolupráci se SÚJB a 

SÚRO. 
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ionizujícího záření (IZ), dávka, osobní 

dávkový ekvivalent, ekvivalentní 

dávka, efektivní dávka). 

 Veličiny a jednotky v radiační 

ochraně (RO), (stručné základy fyziky 

ionizujícího záření (IZ), dávka, osobní 

dávkový ekvivalent, ekvivalentní 

dávka, efektivní dávka). 

 Cíle a principy RO (základní cíle a  

RO, základní principy RO, specifika 

lékařského ozáření (LO) ve vztahu k 

principům, diagnostické referenční 

úrovně (DRÚ), systém RO v ČR – 

návaznost na mezinárodní doporučení). 

 Přehled zdrojů ozáření populace a 

specifika LO (přírodní zdroje ozáření, 

umělé zdroje ozáření, podíl lékařského 

ozáření, principy regulace jednotlivých 

složek ozáření). 

 Způsoby ochrany před externím 

ozářením a příklady jejich aplikace 

(ochrana stíněním – příklady (ochranné 

soustavy pracovišť, ochranné pomůcky, 

filtrace RTG svazku, …), ochrana 

vzdáleností – příklady (vzdálenost OK 

u pacienta, vzdálenost personálu od 

zdroje = ozářené plochy na pacienta, 

…), ochrana časem + příklady 

(zkracování doby skiaskopie, pulzní 

skiaskopie, neopakování expozic, …). 

 Způsoby ochrany před externím 

ozářením a příklady jejich aplikace 

(ochrana stíněním – příklady (ochranné 
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soustavy pracovišť, ochranné pomůcky, 

filtrace RTG svazku, …), ochrana 

vzdáleností – příklady (vzdálenost OK 

u pacienta, vzdálenost personálu od 

zdroje = ozářené plochy na pacienta, 

…), ochrana časem + příklady 

(zkracování doby skiaskopie, pulzní 

skiaskopie, neopakování expozic, …). 

 Základní legislativní požadavky na 

LO (atomový zákon č. 18/1997 Sb., o 

mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o 

změně  a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů., požadavky 

na způsobilost a vzdělávání pracovníků 

se zdroji IZ, odpovědnost 

radiologického fyzika, dohlížející osoby 

a osoby s přímým dohledem nad 

přímou odpovědností při zajištění 

požadavků RO, požadavky na 

personální a technické vybavení, výběr 

vhodných RTG zařízení pro daný účel, 

diagnostické referenční úrovně (DRÚ), 

návaznost  na Národní radiologické 

standardy (NRS). 

 Účinky ionizujícího záření na živé 

systémy, charakter deterministických a 

stochastických účinků. Veličiny a 

jednotky používané pro potřeby 

radiační ochrany.   

 Systém radiační ochrany, aplikace 

základních principů radiační ochrany do 

soudobé koncepce a legislativy EU a 

ČR. 
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 Specifický charakter lékařského 

ozáření, velikosti dávek pacientů pro 

typické radiologické postupy, 

nelékařské ozáření, radiologická 

událost.   

 Typy rentgenových přístrojů 

 Zásady pro uplatňování požadavků 

radiační ochrany pacientů při provádění 

a řízení zdravotnických výkonů s 

použitím zdrojů ionizujícího záření – 

optimalizace radiační ochrany při 

lékařském ozáření (diagnostické 

referenční úrovně, princip ALARA „As 

Low As Reasonably Achievable“). 

 Praktické metody ochrany radiačních a 

ostatních pracovníků, ostatních 

pacientů a obyvatel při využívání 

zdrojů ionizujícího záření u 

poskytovatelů zdravotních služeb 

(kontrolované a sledované pásmo, 

systém monitorování, vedení 

dokumentace, program zajištění 

radiační ochrany zabezpečování 

jakosti).  

 Principy RO v nukleární medicíně a její 

realizace - ochrana pacienta 

(optimalizace volby radiofarmak, 

diagnostické referenční úrovně 

aplikovaných aktivit etc.), ochrana 

personálu (ochranné pomůcky, osobní 

dozimetrie, zábrana vnitřní 

kontaminace).   
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Odůvodnění: 

Tyto změny reflektují novou právní normu 

(zejména její pojmosloví), která je 

relevantní pro oblast radiační ochrany, a 

která je účinná od 1. 1. 2017 – zákon č. 

263/2016 Sb., atomový zákon. Některé 

změny jsou spíše jen formulační nebo 

zpřesňující a zejména vypouští výčty 

informací, které jsou obsaženy již 

v předešlých bodech, nebo se rozumí samo 

sebou. 

 

  3. Doporučujeme předkladateli, aby zvážil 

formulaci týkající se požadavků na lektory 

se specializovanou způsobilostí nebo 

zvláštní odbornou způsobilostí v oboru 

pracovní lékařství, radiologie a zobrazovací 

metody, popřípadě se specializovanou 

způsobilostí v radiační ochraně. U nich se 

za pomocí závorky omezují lektoři se 

specializovanou způsobilostí v radiační 

ochraně na pracovníky SÚJB a SÚRO. 

Doporučujeme zde do závorky uvést slovo 

„například“. To umožní, aby byly lektory i 

osoby, které jsou sice mimo tyto dvě 

instituce, ale které zároveň vykazují 

požadovanou míru odbornosti. Alternativně 

doporučujeme předkladateli, aby použil text 

požadavků na tyto lektory z Kurzu pro 

aplikující odborníky, který je obecnější a 

umožňuje přednášet například i lektorům z 

AKCEPTOVÁNO 

Upraveno.  

Lektoři se specializovanou způsobilostí 

nebo zvláštní specializovanou 

způsobilostí v oboru radiologie a 

zobrazovací metody, pracovní lékařství, 

nukleární medicína a radiační onkologie, 

Radiologičtí fyzici se specializovanou 

způsobilostí, 

další odborníci s absolvovaným 

magisterským studiem v oboru ve vztahu 

k vyučovanému tématu. 
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ČVUT. 

 

  Závěr 

Doporučujeme výše zmíněné připomínky 

zohlednit a do návrhu vyhlášky zapracovat. 

 

Česká lékařská komora  
  

  Obecné připomínky: 

Česká lékařská komora považuje za žádoucí 

doplnit vyhlášku o možnost vzdělávání 

v povinných kurzech formou e-learningu, 

která je dnes zcela běžným způsobem 

vzdělávání nejen v ČR, ale i ostatních 

státech EU. Tento efektivní způsob 

vzdělávání je žádoucí i z hlediska úspory 

finančních nákladů školenců. ČLK 

považuje za nezbytné e-learningové kurzy 

začlenit do vzdělávání v základních 

kmenech. 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno.  

 

  Česká lékařská komora považuje za 

nežádoucí a nesystematické prověřování 

znalostí získaných absolvováním některých 

povinných kurzů v rámci návrhu vyhlášky, 

přičemž není rozhodné, zda se jedná o 

kvazistandardizovaný test, kvíz aj. 

Prověřování znalostí je součástí závěrečné 

zkoušky, jejímž výsledkem je udělení 

certifikátů o absolvování základního kmene. 

Je žádoucí vypustit podmínku absolvování 

NEAKCEPTOVÁNO 

Jelikož byla doplněna možnost e-

learningu, který je nutné ukončit určitou 

formou testu, aby bylo možné ověřit jeho 

skutečné absolvování, byla ponechána 

možnost testů tam, kde bylo navrhováno. 
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nejrůznějších testů, když znalosti jsou 

ověřovány při závěrečné zkoušce. 

  Česká lékařská komora trvá na vypuštění 

slova „minimální“ ve všech případech, kde 

jsou v návrhu vyhlášky vymezeny počty 

hodit pro příslušné předměty, aktivity a 

programy kurzu. Postačí vymezení počtu 

hodin pro jednotlivé kurzy, aktivity a 

programy, není žádoucí stanovovat 

minimální počty hodin. 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno. 

  Česká lékařská komora trvá na přesném 

vymezení pojmu poskytovatel zdravotních 

služeb v tom smyslu, že by ve všech částech 

návrhu vyhlášky mělo být zřetelně a 

jednoznačně uvedeno, že podmínky se 

vztahují na akreditované pracoviště 

poskytovatele zdravotních služeb. 

Akreditace je udělována pro konkrétní 

pracoviště poskytovatele zdravotních 

služeb. Cílem je ochrana školenců před 

různým přesouváním v rámci holdingů, 

odloučených pracovišť apod. 

NEAKCEPTOVÁNO 

S ohledem na stávající znění § 2 písm. r) 

zákona č. 95/2004 Sb., které stanovuje, 

že akreditované zařízení je poskytovatel 

zdravotních služeb, jiná právnická nebo 

fyzická osoba, které Ministerstvo 

zdravotnictví udělilo akreditaci (tedy 

celý poskytovatel, nikoliv jeho 

pracoviště) a na ustanovení § 17 odst. 4 

písm. a) – f), která definují náležitosti 

rozhodnutí o udělení nebo prodloužení 

akreditace, není technicky možné 

definovat akreditované zařízení jako 

část/pracoviště poskytovatele 

zdravotních služeb. 

Dále upozorňujeme, že pojem 

„poskytovatel zdravotních služeb“ 

upravuje zákon č. 372/2011 Sb., pojem 

„akreditované zařízení“ upravuje zákon 

č. 95/2004 Sb., a pokud by mělo dojít ke 
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změně kdo a za jakých podmínek může 

být takovými subjekty, je třeba takovou 

změnu řádně posoudit ve vztahu 

k souvisejícím právním předpisům.  

  Česká lékařská komora trvá na vypuštění 

všech zkratek, které do právního předpisu 

z povahy věci nepatří. Jako příklad uvádí 

v rámci dermatovenerologického kmene 

teoretickou znalost v laboratorní diagnostice 

STI. Je žádoucí, aby byl právní předpis 

jasný a přesný a obsahoval maximálně 

všeobecné známé a používané zkratky. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO.  

Byly ponechány běžně užívané zkratky 

typu RTG nebo AIDS apod. 

 zásadní Česká lékařská komora trvá na dodržení 

dohod o obsahové náplni podmínek pro 

absolvování praktické části základního 

kmene, tj. rozsah výkonů bude pro 

jednotlivé odbornosti stanoven tak, aby bylo 

možno tuto praktickou část přípravy 

absolvovat ve většině okresních nemocnic, 

aniž by bylo nutno nasmlouvat část 

absolvované praxe na specializovaných 

pracovištích. Tuto podmínku považuje 

komora za zásadní, neboť pouze správně 

nastaveným rozsahem praktických 

zkušeností lze efektivně uskutečňovat 

vzdělávání v základním kmenu, přičemž 

z odborného hlediska se nejeví jako žádoucí 

absolvovat specifické výkony na 

specializovaných pracovištích (např. 

v případě interního kmenu je stanovena 

v rámci neurologie podmínka pracoviště, 

které poskytuje péči v souladu s příslušnými 

VYSVĚTLENO 

Požadavky na akreditovaná zařízení jsou 

nastaveny tak, aby byly splnitelné pro 

standardní „nemocnice okresního typu“. 

V některých odůvodněních případech 

(např. úzce specializovaný 

kardiochirurgický kmen) byly ponechány 

požadavky na praxi na vyšších 

pracovištích nebo bylo umožněno praxe 

nasmlouvat u jiných poskytovatelů 

zdravotních služeb. U uváděného 

interního kmene se požadavek týká 

pouze lékařů zařazených do oboru vnitřní 

lékařství, kteří si zvolí v rámci 

vzdělávání praxi na neurologickém 

pracovišti – není tedy povinná.  
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zvláštními předpisy pro vysoce 

specializovanou péči, což se z hlediska 

obsahové náplně základního interního 

kmene jeví jako neodpovídající praxe, která 

nepochybně nemůže být absolvována 

v rámci standardního lůžkového 

zdravotnického zařízení okresního typu). 

  Česká lékařská komora doporučuje 

zhodnotit požadavky na lůžkovou péči 

s platným zněním vyhl. č. 99/2012 Sb. 

Jedná se například o obory dětská 

neurologie, foniatrie, soudní lékařství, 

patologie a případně další. Podmínky 

personálního vybavení musí přesně 

korespondovat s uvedenou vyhláškou. 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

  Konkrétní připomínky  

k jednotlivým kmenům 

 

V rámci základního kmene 

anesteziologického trvá Česká lékařská 

komora na doplnění kurzu první pomoci 

v rámci vzdělávacích aktivit v bodě 

personální zabezpečení o odbornost 

anesteziologie a intenzivní medicína, a to 

s ohledem na obsahovou náplň této 

odbornosti.  

Písm. b) bod 1 nově zní: Lékaři se 

specializovanou způsobilostí nebo zvláštní 

odbornou způsobilostí v oboru urgentní 

medicíny, nebo se specializovanou 

způsobilostí v oboru anesteziologie a 

intenzivní medicína, a praxí v oboru 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno. 
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nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou 

způsobilostí ve vyučované problematice. 

Česká lékařská komora trvá na doplnění 

povinného kurzu lékařské první pomoci ve 

výše uvedeném smyslu o odbornost 

anesteziologie a urgentní medicína u všech 

základních kmenů. 

 

  V rámci základního oftalmologického 

kmene je patrně nesprávně zařazen povinný 

kurz základy neurologie 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

  V rámci základního kmene 

otorinolaryngologického je vymezena 

povinná odborná praxe v rozsahu jeden 

týden na výukovém pracovišti základního 

kmene oboru. Doporučujeme toto 

ustanovení vypustit nebo doplnit legální 

definici výukového pracoviště základního 

kmene oboru. Takto definovaná odborná 

praxe se jeví jako nesystémová, nemající 

podporu v platné právní úpravě, neboť 

pojem výukové pracoviště základního 

kmene oboru není vymezen. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno. 

  V rámci základního kmene pediatrického je 

nezbytné z výkonů, které se má školenec 

naučit v rámci absolvované praxe, vypustit 

požadavek účasti na poskytování zdravotní 

péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a 

v sobotu a v neděli v rozsahu 50. Přičemž 

časová jednotka, zda se jedná o 50 hodin či 

50 dnů není definována. Toto ustavení je 
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v rozporu s potřebami školenců a je silně 

limitující a demotivující.  

 

  Současně je nutno upozornit, že nebyla 

dodržena dohoda, která společným 

konsensem stanovila, že povinné kurzy 

nepřekročí 80 pracovních hodin v rámci 

celého vzdělávání v základním kmeni.  

AKCEPTOVÁNO 

Byly upraveny celkové počty hodiny 

jednotlivých kurzů. 

  Rovněž bylo dohodnuto, že 40 hodin bude 

věnováno všeobecné přípravě a 40 hodin 

vlastní odbornosti. Aktuální návrh vyhlášky 

tuto hranici 80 hodin u některých 

odborností překračuje.  

 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. Ponecháno pouze u 

radiologického kmene, jehož součástí je 

kmenový kurz „Základy radiologie“ a 

dále povinný kurz radiační ochrany pro 

aplikující odborníky, který je ze své 

podstaty delší než běžný kurz radiační 

ochrany pro indikující lékaře. 

  Povinné kurzy v rámci přípravy 

v příslušném základním kmeni by měly být 

koncipovány v rozsahu 80 hodin 

s rozdělením na všeobecnou a odbornou 

část. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. Byly upraveny celkové počty 

hodiny jednotlivých kurzů. 

  Je-li vymezen minimální počet pacientů 

v příslušné odbornosti v rámci vymezení 

typu pracoviště, je žádoucí, aby se počet 

pacientů vztahoval na dobu jednoho roku, 

nikoliv stanovením měsíčního minimálního 

příjmu pacientů (např. dětská a dorostová 

psychiatrie v rámci pediatrického 

základního kmene, psychiatrie v rámci 

psychiatrického kmene). 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 
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  V rámci základního kmene radiologického 

jsou vymezeny výkony, které se má 

školenec naučit v rámci absolvované praxe. 

Takto vymezené výkony jsou na samé 

hranici splnitelnosti, což nepochybně není 

záměrem. Je potřeba upravit počty 

jednotlivých výkonů v rámci únosného 

zatížení školence a možností 

akreditovaného pracoviště. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Opakovaně bylo konzultováno s 

akreditační komisí oboru radiologie a 

zobrazovací metody i Vzdělávací radou 

lékařů. 

Unie zaměstnavatelských svazů  
  

 doporučující Obecné připomínky 

Za účelem zvýšení přehlednosti textu v celé 

příloze k vyhlášce navrhujeme přílohu 

rozdělit na část obecnou, tedy společnou 

pro všechny základní kmeny, a část 

konkrétní, pro každý základní kmen zvlášť.  

V obecné části by byly uvedeny společné 

požadavky (absolvování dvouměsíční praxe 

z oborů anesteziologie a intenzivní 

medicína, chirurgie a vnitřní lékařství, 

případně absolvování vzdělávacích aktivit, 

tj. kurz Lékařská první pomoc, kurz 

Základy zdravotnické legislativy, etiky a 

komunikace, kurz Prevence škodlivého 

užívání návykových látek a léčba závislostí 

a kurz Radiační ochrana - pozn. některé 

kurzy se netýkají např. základního kmene 

psychiatrického), včetně teoretických 

znalostí  

a praktických dovedností získaných 

NEAKCEPTOVÁNO 

V praxi je tato struktura vhodnější, neboť 

lékaři a akreditovaná zařízení, kteří 

budou podle vyhlášky postupovat, se 

budou řídit pouze příslušnou částí. 
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z dvouměsíčních praxí, programu 

jednotlivých kurzů s minimálním počtem 

hodin a požadavků na technické a věcné 

vybavení a personální zabezpečení pro 

pracoviště, která jsou podmínkou pro 

získání akreditace k provádění 

specializačního vzdělávání lékařů.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o informace 

opakované u všech základních kmenů, 

došlo by tím i ke zkrácení textu o desítky 

stran.     

tato připomínka je doporučující 

 doporučující Konkrétní připomínky 

1. Příloha bod 6. ZÁKLADNÍ KMEN 

INTERNÍ - program kurzu Základy 

vnitřního lékařství - stanovit minimální 

počet hodin. 

Odůvodnění: Pokud navrhovaná vyhláška 

stanoví, že má lékař absolvovat kurz 

Základy vnitřního lékařství, pak by měla 

také stanovit jeho minimální hodinový 

rozsah, jako v případě ostatních kurzů 

stanovených touto vyhláškou. 

tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno na 40. 

 doporučující Příloha bod 10. ZÁKLADNÍ KMEN 

NEUROLOGICKÝ - program kurzu 

Základy neurologie - nahradit termín 

„doporučený počet hodin“ termínem 

„minimální počet hodin“. 

AKCEPTOVÁNO 

Počty hodin kurzů všude stanoveny bez 

přívlastku doporučený nebo minimální.  
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Odůvodnění: Měl by být stanoven 

minimální hodinový rozsah, jako v případě 

ostatních kurzů stanovených touto 

vyhláškou. 

tato připomínka je doporučující 

 doporučující 3. Příloha bod 11. ZÁKLADNÍ KMEN 

OFTALMOLOGICKÝ - program kurzu 

Základy neurologie - zcela odstranit. 

Odůvodnění: Kurz Základy neurologie není 

podle části I. písm. b) součástí základního 

oftalmologického kmene. Chyba vznikla 

pravděpodobně kopírováním ze základního 

kmene neurologického.  

tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

 doporučující Příloha bod 19. ZÁKLADNÍ KMEN 

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 

- Část II. (Teoretické znalosti  

a praktické dovednosti - 24 měsíců 

vzdělávání specializačního vzdělávání v 

rámci základního kmene všeobecné 

praktické lékařství) - upřesnit zda teoretické 

znalosti a praktické dovednosti v oborech 

psychiatrie, dermatovenerologie, 

oftalmologie, otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku, hygiena  

a epidemiologie, neurologie atd. má lékař-

školenec získat v akreditovaném zařízení 

pro dané obory nebo v akreditovaném 

zařízení pro obor všeobecné praktické 

lékařství.  

VYSVĚTLENO 

V případě základního kmene všeobecné 

praktické lékařství probíhá výuka oborů 

psychiatrie, dermatovenerologie, 

oftalmologie, otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku, hygiena 

a epidemiologie, neurologie, urologie, 

ortopedie a traumatologie, rehabilitace a 

fyzikální medicína na pracovišti 

praktického lékaře, nikoliv 

v akreditovaném zařízení těchto oborů.  

Část II. Tohoto kmene byla upravena tak, 

aby byla tato skutečnost zřejmější. 
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Odůvodnění: Z textu přílohy není zřejmé, 

kde má lékař-školenec absolvovat praxi. 

Tabulka je nepřehledná. 

tato připomínka je doporučující 

 

 doporučující . Příloha bod 19. ZÁKLADNÍ KMEN 

VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 

- Část II. (Teoretické znalosti  

a praktické dovednosti - 24 měsíců 

vzdělávání specializačního vzdělávání v 

rámci základního kmene všeobecné 

praktické lékařství) - úplný konec tabulky 

(Praktické dovednosti, které jsou 

předmětem zkoušky) - uvést jaký minimální 

počet pacientů má být vyšetřen. 

 

Odůvodnění: V textu chybí minimální počet 

pacientů, který má být vyšetřen v rámci 

praktických dovedností, které jsou 

předmětem zkoušky.  

tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Definice upravena: 

 vyšetření pacienta s diferenciálně 

diagnostickým závěrem,  

 doporučením léčebné inter 

individuálního léčebného postupu 

a dalšího kontinuálního 

sledování;  

 zhodnocení zdravotního stavu 

pacienta v rámci posudkové péče 

se schopností ujmout se 

zpracování návrhu pro řízení ve 

věcech důchodového 

zabezpečení. 

 doporučující  Dále uvádíme doporučující připomínky 

formálního charakteru k Příloze: 

Str. 12 – Kmen anesteziologický, část III. 

Chirurgie – 4. řádek shora strany – je zde 

navíc slovo „mi“ 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

 doporučující Str. 89 – Kmen interní, část III. 

Kardiologie, bod c), poslední věta – 

uvedeno slovo „částka“ namísto 

zamýšleného slova „část“ 

NEAKCEPTOVÁNO 

Částka je správné označení vydání 

Věstníku. 
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 doporučující Str. 95 – Kmen kardiochirurgický – úvodní 

text k povinnostem školence v tomto kmeni, 

které musí splnit před přistoupením 

k závěrečné zkoušce, bod 1. uveden rozsah 

praxe 6+18+6, dle tabulky výše na téže 

stránce rozsah odpovídá 6+17+7 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

 doporučující Str. 155 – Kmen oftalmologický – 

v úvodním textu k povinnostem školence 

v oftalmologickém kmeni je namísto tohoto 

kmene uveden kmen gynekologicko-

porodnický 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

 doporučující Str. 161 – Kmen oftalmologický – v části II. 

bod J. Program kurzu Základy neurologie – 

neurologie není v úvodní části vůbec 

vyjmenována mezi povinnou odbornou 

praxí ani vzdělávacími aktivitami 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno.  

 doporučující Str. 180 – 181 – Kmen ortopedický, v části 

III. Technické, věcné vybavení a personální 

zabezpečení jsou uvedeny podmínky pro 

neurologii, ačkoli není vyjmenována 

v úvodní části mezi povinnou odbornou 

praxí nebo vzdělávacími aktivitami 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno. 

 doporučující Str. 203 – Kmen patologický, část I. 

vzdělávací aktivity, bod E., druhý řádek – je 

zde uvedeno 2x slovo „reakcí“ 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno. 

 doporučující Str. 231 – Kmen psychiatrický, část 

Výkony, které se má školenec naučit – 

Neurologie, 5. řádek – ve slově diagnostika 

chybí písmenko „s“ 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno. 
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 doporučující Str. 234 – Kmen psychiatrický, část 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 

Psychiatrie, praktické dovednosti, 2. bod – 

nedokončená první věta tohoto bodu 

AKCEPTOVÁNO.  

Doplněno o text: „dokumentaci a 

vyhotovovat písemnosti pro zdravotnické 

i nezdravotnické instituce.“  

 doporučující Str. 260 – Kmen urologický – v úvodním 

textu k povinnostem školence v tomto 

kmeni je namísto urologického kmene 

uveden kmen maxilofaciálněchirurgický 

AKCEPTOVÁNO 

Opraveno. 

 doporučující Str. 284 – Kmen všeobecné praktické 

lékařství, část II. Vnitřní lékařství, 

teoretické znalosti – v předposledním bodu 

je uvedeno slovo borelióza se dvěma „r“ 

AKCEPTOVÁNO 

Odstraněno. 

Asociace samostatných odborů    

 Doporučující       Po prostudování uvedeného návrhu 

vyhlášky Asociace samostatných odborů 

sděluje, že má k tomuto návrhu vyhlášky 

následující doporučující připomínky: 

 

     Návrh vyhlášky prodlužuje délku 

vzdělávání ve všech kmenech na 30 měsíců 

(z 24 měsíců). Vzhledem k tomu, že u 

nelékařského zdravotnického personálu 

(zdravotních sester) došlo ke zjednodušení a 

zkrácení vzdělávání, domníváme se, že 

tímto návrhem vzniká nepoměr mezi lékaři 

a nelékařským zdravotnickým personálem v 

oblasti vzdělávání. 

     Dále upozorňujeme, že v zahraničí není 

VYSVĚTLENO 

Délka vzdělávání v základním kmeni 

byla stanovena zákonem č. 67/2017 Sb. 

a nelze ji tedy měnit touto vyhláškou. 
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nutné tak dlouhé vzdělávání lékařů. Z 

průzkumů vyplývá, že stále se měnící 

systém specializačního vzdělávání je vedle 

špatného finančního ohodnocení hlavním 

důvodem, proč odchází mladí lékaři do 

zahraničí bezprostředně po ukončení studia 

na LF v ČR. 

ČLS JEP – České pediatrické 

společnosti 

   

  Požadujeme v pediatrickém kmeni nahradit 

praxi v oboru vnitřní lékařství praxí v oboru 

pediatrie v délce 2 měsíce.  

Pediatrie je základním oborem a péče o děti 

je natolik specifická, že se v řadě aspektů 

významně liší od péče o dospělé. 

Vzdělávání v pediatrii bylo zkráceno o půl 

roku a stáže na ARK, chirurgii a interně 

vedou k dalšímu zkrácení výuky pediatrie 

na dětských odděleních.  

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 

V Praze dne              září     2018                                                                                                         Podpis 

Vypracoval:              Mgr. Jana Patková 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4WLFY0Y)


