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IV. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů 

 (Materiál rozeslán byl rozeslán meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví  

dne 31. 3. 2019, s termínem pro přijímání připomínek do 23. 4. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce) 

  

Připomínkové místo 

 

 

Novelizační 

bod, 

ustanovení 

charakter 

připomínky 

 

 

Znění připomínky 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

ÚVČR - VÚV    

  Úvod 

 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2018 

Sb., o vzdělávání v základních kmenech 

lékařů. Navrhovaná vyhláška je prováděcí 

právní předpis k zákonu č. 95/2004 Sb.,  

o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti  

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je 
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skutečnost, že podmínky vzdělávání  

v základních kmenech lékařů pro 

poskytovatele zdravotních služeb nesplňuje 

řada poskytovatelů zdravotních služeb, kteří 

do té doby vzdělávání lékařů zajišťovali. 

Uvedená skutečnost se ukázala jako bariéra 

v prostupnosti vzdělávání v základních 

kmenech. 

 Zásadní 1. Společný interní kmen – opakovaně se 

žádalo, aby pneumologie a ftizeologie byla 

uvedena v kmeni jako povinná stáž 

v délce 1 měsíc, tak jako chirurgie a ARO. 
Jinak nepneumologové, kteří pak často 

pracují v menších nemocnicích na 

společných lůžkových fondech a musí se 

starat i o plicní pacienty, kteří tvoří značnou 

část akutních příjmů, nemají šanci se 

seznámit se základními plicními diagnózami 

a jejich léčbou. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Neakceptováno.  

Praxi v oboru pneumologie a ftizeologie lze 

v rámci interního kmene absolvovat jako 

volitelnou  

Požadavek opakovaně odmítla akreditační 

komise oboru vnitřní lékařství. 

 

 Zásadní Zásadní připomínka: 

 

2. Příloha č. 16 k vyhlášce č. 221/2018 Sb.: 

ZÁKLADNÍ KMEN PSYCHIATRICKÝ, 

Část I., odst. b) vzdělávací aktivity 

 u pověřených organizací, Kurzy 

Považujeme za vysoce žádoucí, aby do 

seznamu povinných vzdělávacích aktivit v 

oboru Základní kmen psychiatrický byl 

Neakceptováno. 

Problematika návykových nemocí je detailněji 

a ve větším rozsahu předmětem vlastního 

specializovaného výcviku oboru psychiatrie. 

V konečném výsledku lékaři, kteří se 

vzdělávají v rámci psychiatrického kmene mají 

v tomto směru obsáhlejší znalosti. 

Ke vzdělávání psychiatrů v této oblasti je dále 

určen samostatný nástavbový obor návykové 
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zařazen kurz Prevence škodlivého užívání 

návykových látek (NL) a léčba závislostí.  

Odůvodnění: 

Kurz Prevence škodlivého užívání 

návykových látek (NL) a léčba závislostí je 

povinný  

v základních kmenech všech ostatních 

oborů, což je pochopitelné a žádoucí 

vzhledem k vysoké veřejnozdravotní 

významnosti užívání návykových látek a 

závislostí. Výjimku představuje právě 

psychiatrie. V praxi se však obor 

návykových nemocí potýká s nízkou 

kapacitou psychiatrů ochotných či 

připravených působit v oblasti závislostí. 

Povinnost absolvování Kurzu Prevence 

škodlivého užívání návykových látek (NL) a 

léčba závislostí by tento nepříznivý stav 

mohla pomoci napravit.  

Kurz je koncipován jako prevence 

škodlivého užívání návykových látek. Jeho 

cílem je zvýšit kompetence lékařů při 

identifikaci potenciálních problémů na 

straně pacienta, tj. i potenciálně rizikové 

preskripce, zvýšit schopnost lékaře 

diagnostikovat, případně předvídat rizikové 

chování pacienta a adekvátně na ně 

reagovat. Týká se to užívání nejen alkoholu, 

tabáku nebo nelegálních drog, ale rovněž 

sedativ, hypnotik a opioidních analgetik. 

Kurz rovněž přispívá k prevenci rozvoje 

nemoci. 
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problémového užívání a závislosti  

u samotných lékařů, farmaceutů a 

zdravotníků vůbec. Ti patří mezi profese se 

zvýšeným rizikem chronického pracovního 

stresu a také zvýšenou dostupností 

návykových léků, což jsou faktory 

významně často spojené právě s rizikovým 

užíváním návykových látek. Vzhledem k 

tomu, že v základním vzdělávacím kurikulu 

mediků je většinou téma prevence závislostí 

u lékařů prezentováno buď jen velmi 

omezeně, nebo vůbec, je tento kurz jednou z 

mála příležitostí, jak se toto riziko u lékařů 

na začátku jejich profesionální dráhy pokusit 

snížit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstva    

Ministerstvo financí    

 Zásadní 1. Požadujeme doplnit analýzu stávajícího 

počtu zařízení poskytujících specializační 

vzdělávání podle zákona č. 95/2004 Sb. a 

dále předpokládaný nárůst počtu 

poskytovatelů, kteří za nových podmínek 

budou schopni vzdělávání poskytovat. 

 

Vysvětleno 

Stávající akreditovaná zařízení jsou 

zveřejňována na webových stránkách MZ 

https://www.mzcr.cz/seznam-akreditovanych-

pracovist/ 

Nárůst nebo snížení počtu akreditovaných 

zařízení po novelizaci vyhlášky není možné 

odhadnout, neboť poskytovatelé zdravotních 

služeb nemají povinnost se akreditovat. Kolik 

z nich nově využije možnosti se akreditovat, 
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není možné stanovit. 

 Zásadní 2. Požadujeme doplnit analýzu počtu školenců 

za stávajícího stavu a předpokládaný počet 

školenců v případě platnosti navrhované 

změny. 

Vysvětleno 

Novelizace vyhlášky nemá vliv na počty 

školenců. Počty školenců se odvíjejí od počtu 

lékařů zařazených pověřenými organizacemi 

do jednotlivých oborů a vycházejí z počtu 

absolventů lékařských fakult. 

 Zásadní 3. Požadujeme doplnit předpokládaný 

finanční dopad do státního rozpočtu a 

ujištění, že případné výdaje budou 

realizovány v rámci schváleného rozpočtu a 

střednědobého výhledu kapitoly 

Ministerstva zdravotnictví. 

Vysvětleno 

Novelizace vyhlášky nemá vliv na státní 

rozpočet, neboť se nepředpokládá zvýšení 

počtu školenců (viz předchozí připomínka). 

Vzdělávat se bude stejný počet školenců 

v jiném počtu akreditovaných zařízení. 

 Doporučující 1. Vzhledem k rozsahu vyhlášky a rozsahu 

navrhovaných změn bychom považovali za 

vhodnější, aby předkladatel namísto novely 

zpracoval novou vyhlášku 

Akceptováno  

 

 Doporučující 2. V úvodním textu § 1a doporučujeme za 

slova "podle § 1a" doplnit slova "jsou 

stanovena" a v jednotlivých písmenech pak 

tato slova vypustit. Současně doporučujeme 

vypustit spojku "a" v písmeni r), neboť se 

jedná o prostý výčet, nikoliv slučovací 

spojení. 

Návrh upraven jinak.  

 

 Doporučující 3. Slovo "tako" nahradit slovem "takto" 

 

 

Akceptováno  
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Ministerstvo průmyslu a 

obchodu  

   

  K návrhu vyhlášky 

- novelizačnímu bodu 2 

V návaznosti na čl. 42 odst. 2 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády upozorňujeme, že se 

v případě kumulativního výčtu před spojkou „a“ 

nepíše čárka. Z tohoto důvodu doporučujeme 

v ustanovení § 1a písm. r) čárku zrušit. 

 

Akceptováno  

 

  - novelizačnímu bodu 3 

Doporučujeme upravit text novelizačního bodu 

v souladu s čl. 59 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, tedy nejprve označit dosavadní přílohu jako 

přílohu č. 1, tu následně změnit a doplnit přílohy č. 

2 až 19. 

 

Návrh upraven jinak.  

 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

   

  Doporučující 1. Úvodní větu novely doporučujeme uvést až 

pod označení čl. I, který doporučujeme uvést 

netučným písmem (obdobně i označení 

dalších článků) a dále doporučujeme opravit 

překlep ve slovu „takto“. 

Akceptováno  
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 Doporučující 2. Bod 1 doporučujeme uvést v tomto znění:  

„V § 1 písm. g) se slovo „příloze“ nahrazuje 

slovy „přílohách č. 1 až 19“.“. 

Návrh upraven jinak.  

 

Poznámka:  

Uvedený text není součástí § 1 písmene g), ale 

o jde závěrečnou část ustanovení § 1. Je třeba 

pracovat s textem publikovaným ve Sbírce 

zákonů. 

 

Ministerstvo vnitra 

 
   

 Leg-tech. a 

formální 

K čl. I:  

1. Označení článku doporučujeme 

neuvádět tučně. Tuto připomínku 

uplatňujeme také k čl. II a čl. III. 

2. S ohledem na čl. 55 odst. 1 a 2 

Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme slova „Vyhláška č. 

221/2018 Sb., o vzdělávání 

v základních kmenech lékařů, se mění 

tako:“ uvést až pod označením čl. I. 

Slovo „tako“ pak doporučujeme 

nahradit slovem „takto“. 

 

Akceptováno  

 

 
 

K čl. I bodu 1 – k § 1:  

Za tečku ve slovech „přílohách č.1“ 

doporučujeme vložit mezeru. 

 

Akceptováno  

Materiál upraven jinak  

 
 

K čl. I bodu 3 – k přílohám č. 1 až 19:  

1. Je-li součástí textu závorka, 

doporučujeme za účelem přehlednosti 

tento text neoddělovat kulatými, nýbrž 

Akceptováno  

 

Připomínky zohledněny  
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hranatými závorkami. Tedy například 

slova  

„(část I. a) 1.- 3.)“ nahradit slovy 

„[část I. a) 1.- 3.]“. 

2. V přílohách jsou alternativně užívány 

úplné a zkrácené citace právních 

předpisů. Upozorňujeme, že úplná 

citace právního předpisu se uvádí pouze 

při první citaci v textu právního 

předpisu, dále je již vhodné užívat 

pouze zkrácenou citaci (viz čl. 61 a 62 

Legislativních pravidel vlády). 

3. V příloze č. 6 doporučujeme v části III 

oblasti „Anesteziologie a intenzivní 

medicína“ písm. c) a v oblasti 

„Geriatrie“ písm. c) provést revizi 

textu, neboť jsou v něm vyznačeny 

prováděné změny. 

 

Ministerstvo zemědělství    

 

 

Doporučující K návrhu vyhlášky obecně: 

Vzhledem k rozsahu změn doporučujeme 

v zájmu přehlednosti právního řádu stávající 

vyhlášku č. 221/2018 Sb., o vzdělávání 

v základních kmenech lékařů, zrušit a 

nahradit vyhláškou novou. 

Akceptováno  

 

Kraje    

Jihočeský kraj    

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



 9 

 Zásadní Jihočeský kraj podává níže uvedené zásadní 

připomínky, které mu byly doručeny 

Nemocnicí Prachatice, a.s.  

 

Novelou vyhlášky č. 221/2018 Sb. bylo 

vyhověno žádostem poskytovatelů, aby 

vzdělávání v základních kmenech mohlo 

probíhat i ve smluvních zařízeních tak, jak 

určuje zákon č. 95/2004 Sb. To znamená, že 

téměř jakákoliv část vzdělávání může být 

zajištěna smluvním akreditovaným zařízením. 

 

Novela neupravila § 2 - přechodná ustanovení, 

a proto zůstávají mladí lékaři nadále 

v nejistotě, zda jim bude započítána praxe od 

30. 4. 2019, v jakém rozsahu a případně kdy. 

Pokud nebude tato záležitost dořešena, dojde k 

dalším neúměrným průtahům kontinuity 

vzdělávání, neboť úřednický aparát MZČR a 

akreditační komise nemají kapacity vyřešit 

žádosti mladých lékařů v optimálním čase. Je 

tedy potřeba učinit úpravu vyhlášky tak, aby 

byla započítána praxe všech lékařů, zařazených 

do specializačního vzdělávání od 1. 7. 2017, a 

to až do doby, kdy bude vydáno rozhodnutí o 

udělení oprávnění ke vzdělávání tomu 

poskytovateli, u kterého vzdělávání lékaře 

probíhá. Vyhláška by měla stanovit určité 

mantinely, např. že se jednalo o pracoviště, 

které mělo oprávnění k uskutečňování 

vzdělávání i před datem 1. 7. 2017, a že toto 

pracoviště podalo žádost o udělení oprávnění 

Akceptováno  

 

Jsou doplněna další přechodná ustanovení. 
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k uskutečňování vzdělávání podle nových 

předpisů do určité doby od vydání vyhlášky 

(aby byla zajištěna určitá kontinuita 

vzdělávání). 
 

 Zásadní Nemocnice Prachatice a.s. podává 

prostřednictvím KU JČK tímto tuto a ještě 

další zásadní připomínky týkající se několika 

kmenů: 

 

Připomínky k příloze č. 1, Anesteziologický 

kmen, část I, a) 4. – navrhujeme, aby počet 

podaných anestezií za nemocnici byl snížen 

z 3000 na 2000 nebo aby byla uvedena 

možnost volby „buď“ počet 3000 za nemocnici 

„nebo“ přepočet na osobu lékaře a rok. Počet 

sálů je limitující celkovému počtu anestezií za 

rok. Lékař může být vždy jen na jednom sále 

po dobu operačního programu, takže celková 

hodnota není vypovídající tomu, kolik 

anestezií mladý lékař provede. 

 

Neakceptováno.  

Počty výkonů již byly sníženy. 

 S dalším snížením zásadně nesouhlasí 

akreditační komise oboru anesteziologie a 

intenzivní medicína a odborná společnost.  

 Zásadní Připomínky k příloze č. 3, Gynekologicko-

porodnický kmen, část I, a) 4. – navrhujeme, 

aby počet porodů za rok 600 byl vypuštěn, 

neboť se domníváme, že počty požadovaných 

výkonů v tabulce „Výkony, které má školenec 

provést v rámci povinné odborné praxe 

v oboru“ jsou rozhodující a relevantní. 

Požadované hodnoty, například u vedení 

vaginálního porodu a ošetření porodního 

poranění (samostatně) – 80 (tj. 40 za rok), 

Neakceptováno.  

S případným snížením zásadně nesouhlasí 

akreditační komise oboru gynekologie a 

porodnictví a odborná společnost. Stanovený 

počet zajistí, že se v daném zařízení školenec 

setká i s případnými komplikovanými a 

patologickými stavy. 
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stejně jako počet císařských řezů 20 (10 ročně) 

i ostatní jsou splnitelné i na našem a podobném 

zařízení, ačkoli celkový počet porodů 

nedosahuje požadovaných 600. Počtu porodů 

odpovídá i nižší počet lékařů oproti velkým 

klinikám. 

Dále požadujeme vypustit počet 100 

hysterektomií ročně, neboť tento výkon není 

požadován v tabulce „Výkony, které má 

školenec provést v rámci povinné odborné 

praxe v oboru“ a tedy by tato hodnota měla být 

požadována až v rámci „vlastního 

specializačního výcviku“. Pro základní kmen ji 

považujeme za irrelevantní. 

 

 Zásadní Připomínky k příloze č. 15, Pediatrický 

základní kmen, část I, a) 3. – navrhujeme, aby 

požadavek na „počet novorozenců na porodnici 

za rok min.500“ byl vypuštěn, neboť se 

domníváme, že počty požadovaných výkonů 

by měly být uvedeny v tabulce „Výkony, které 

má školenec provést v rámci povinné odborné 

praxe v oboru“ a měly by být vztaženy na 

osobu lékaře a rok. 

 

Neakceptováno.  

S případným snížením zásadně nesouhlasí 

akreditační komise oboru pediatrie a odborná 

společnost.  

Stanovený počet zajistí, že se v daném zařízení 

školenec setká i s případnými 

komplikovanými stavy u dětí. 

Jihomoravský kraj    

 

 

Zásadní Novela nově neupravuje znění § 2 vyhlášky 

týkající se přechodných ustanovení. Z důvodu 

nedostatečné úpravy tak budou muset stovky 

absolventů, kteří ukončili VŠ studium v letech 

2017 a násl. žádat individuálně o uznání celé 

Akceptováno  

 

Jsou doplněna další přechodná ustanovení. 
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nebo části absolvované praxe v základních 

kmenech, čímž opět dojde k přehlcení úředního 

aparátu MZČR, případně akreditačních komisí, 

neboť nebudou tuto agendu schopni zvládnout 

v optimálním čase. Stejně tak tím dochází 

k prodlužování stavu nejistoty těchto mladých 

lékařů, který už trvá téměř 3 roky. Přechodné 

období, kdy dojde k automatickému uznání 

vzdělávání musí zahrnout nejenom období od 

1.7.2017 do 30.4.2020, ale období musí být 

prodlouženo až do doby udělení nových 

akreditací i těm poskytovatelům, kteří 

kontinuálně vzdělávali, a kteří zažádali o 

udělení akreditací po vydání vyhlášky č. 

221/2018 Sb., ale pro nastavené podmínky, 

které se novelou mění, na tuto akreditaci 

nedosáhli. 

Návrh přechodných ustanovení § 2 (změna 

v aktuálním znění doplněna červenou barvou): 

(1) Absolvování odborné praxe 

v základním kmeni, kterou lékaři 

zařazení do oboru specializačního 

vzdělávání po 30. červnu 2017, nejpozději 

však ke dni předcházejícímu dni nabytí 

účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 30. 

dubna 2019, a to podle vzdělávacích 

programů platných přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, se považuje za 

absolvování povinné odborné praxe podle 

této vyhlášky, a to jako na akreditovaném 

pracovišti. 

(2) Absolvování odborné praxe 
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v základním kmeni, kterou lékaři 

zařazení do oboru specializačního 

vzdělávání pediatrie po 30. červnu 

2017, nejpozději však ke dni 

předcházejícímu dni nabytí účinnosti této 

vyhlášky, absolvovali do 

30. dubna 2019, a to podle 

vzdělávacích programů dětské lékařství 

platných přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky, se považuje za absolvování 

povinné odborné praxe pro obor pediatrie 

podle této vyhlášky, a to jako na 

akreditovaném pracovišti. 

(3) Absolvování odborné praxe 

v základním kmeni podle této vyhlášky 

lékaři uvedenými v odstavci (1) a (2) v 

období od 1. 5.2019 a lékaři 

zařazenými do oboru specializačního 

vzdělávání po účinnosti této vyhlášky, se 

považuje za absolvování povinné odborné 

praxe na akreditovaném pracovišti, pokud 

poskytovatel zdravotních služeb, akreditovaný 

podle vzdělávacích programů platných 

přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky, u kterého vzdělávání probíhá, 

podá žádost o udělení akreditace v době do 6 

měsíců od účinnosti vyhlášky.  Absolvování 

odborné praxe v základním kmeni podle 

předchozí věty je považováno za 

absolvování odborné praxe v základním 

kmeni na akreditovaném pracovišti do 

vydání rozhodnutí o žádosti o udělení 
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akreditace k získání oprávnění 

k uskutečňování vzdělávání v základním 

kmeni. 

 

Požadujeme, aby lékaři L1 zařazení do 

vzdělávání od 1. 7. 2017 nemuseli vůbec žádat 

o uznání vzdělávání, pokud absolvovali 

vzdělávání u poskytovatele akreditovaného 

podle předchozích vzdělávacích programů. 

Toto vzdělání bude automaticky uznáno od 1. 

7. 2019 do právní moci rozhodnutí 

o žádosti o udělení akreditace k získání 

oprávnění k uskutečňování vzdělávání 

v základním kmeni za splnění výše 

uvedených podmínek. 

 

  Připomínky k příloze č. 6 Interní kmen, část 

III.  Požadavky na technické a věcné 

vybavení a personální zabezpečení pro 

pracoviště, která jsou podmínkou pro 

získání akreditace, k provádění 

specializačního vzdělávání lékařů 

Nově byly specifikované podmínky zvlášť pro 

část  I. a) 3 - 4, 8 a zvlášť pro část I. a) 5 a část 

I. a)  6. (to stejné případně pro písm. b), c)) 
 

Akceptováno 

opraveno 

  
1. V rámci bodu 6 (JIP) byla vypuštěna 

podmínka zajištění základní lůžkové péče 

v oboru vnitřní lékařství, jak je výslovně 

uvedeno pro body 3 a 4 a 8, a je uvedeno 

pouze zajištění akutní lůžkové péče intenzivní 

Akceptováno.  

Požadavky na pracoviště JIP ve smyslu počtu 

přijímaných pacientů byly vypuštěny. 
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a k tomu uvedena podmínka příjem pacientů: 

min. 1000 příjmů – zde není jasné, k čemu je 

tento počet vztažen. Pokud by se jednalo pouze 

o příjem na JIP, pak je tento počet neúměrně 

vysoký a menší nemocnice tuto podmínku 

nesplní. Stejně tak, jedná-li se o počty ošetření 

v rámci ambulance, pak tyto počty ve vztahu 

k části I. a), b), c) bod 6 (JIP) jsou zcela 

irelevantní a není nutno uvádět.  Požadujeme 

tento požadavek na počty příjmů  a ošetření 

v rámci ambulance zcela vypustit. 
 

  2. Napříč všemi kmeny včetně kmene interního 

v části III b) personální vybavení je u 

odbornosti Vnitřní lékařství uveden požadavek 

„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.“ Tento 

požadavek na počet lékařů splňujících 

podmínky na školitele není uveden u žádné 

jiné odbornosti. Navíc v rámci Interního kmene 

se požadavek opakuje u bodu I. 3,4,8,5,6 a není 

jasné, zda podmínka platí pro dané pracoviště, 

které zajišťuje všechny tyto části, nebo zda 

musí být splněna pro každé pracoviště zvlášť. 

Vzhledem k tomu, že u ostatních odborností 

není tento požadavek nikde uveden a postačuje 

splnění personálního vybavení dle vyhlášky č. 

99/2012 Sb., požadujeme tento požadavek na 

počty školitelů z vyhlášky vypustit. 

 

Neakceptováno.  

Jde o požadavek akreditační komise, aby byla 

péče daného pracoviště zajišťována minimálně 

dvěma lékaři, kteří mají dohromady úvazek 

alespoň 1,5. Jiný obor takový požadavek 

nestanovil. Požadavky na personální 

zabezpečení se mohou lišit. 

Jelikož praxi podle bodu I. 3, 4, 8 zajišťuje 

jedno pracoviště, jde o požadavek na toto 

pracoviště.  

Praxe podle bodu 5 a 6 probíhá na jiných 

pracovištích, která potom musejí tento 

požadavek splnit samostatně.  
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  U základního kmene pediatrického a 

základního kmene gynekologicko-

porodnického navrhujeme doplnit 

předkládaný návrh novely vyhlášky v tom 

smyslu, že poskytovatel zdravotních služeb 

může zajišťovat požadavek na minimální počet 

600 porodů pro vzdělávání v základním 

gynekologicko-porodnickém kmeni a 

minimální počet 500 porodů pro vzdělávání 

v základním pediatrickém kmeni na smluvním 

pracovišti u jiného poskytovatele zdravotních 

služeb. 

Neakceptováno 

S případným snížením zásadně nesouhlasí 

akreditační komise oboru gynekologie a 

porodnictví a odborná společnost. 

Stanovený počet zajistí, že se v daném zařízení 

školenec setká i s případnými 

komplikovanými a patologickými stavy. 

Kraj Karlovarský    

 Zásadní  Zásadní připomínka: 

Doporučuje se u všech příloh č. 1 až 19 

vyhlášky č. 221/2018 Sb., - Základní kmeny, 

Část III. Požadavky na technické a věcné 

vybavení   a personální zabezpečení pro 

pracoviště, která jsou podmínkou pro získání 

akreditace, k provádění specializačního 

vzdělávání lékařů, snížit počty výkonů a 

pacientů, případně dalších ukazatelů s ohledem 

na zdůvodnění. Snížení se pak navrhuje 

zejména  

Akceptováno částečně  

Tam, kde snížení odsouhlasila akreditační 

komise a odborná společnost.  

Odborné společnosti a akreditační komise však 

většinou odmítají snížení požadavků na počty 

prováděných výkonů v akreditovaných 

zařízeních. 

 
 pro část I. a) 1. 

Anesteziologie a intenzivní medicína 

c) typ pracoviště 

Z počtu podaných anestezií: minimálně 1500 

za kalendářní rok nebo průměrně 1500 ročně 

za poslední 3 kalendářní roky, snížit počty na     

Neakceptováno  

S dalším snížením zásadně nesouhlasí 

akreditační komise oboru anesteziologie a 

intenzivní medicína a odborná společnost.  
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1 000. 

 
 pro část I. a) 2.  

Chirurgie 

Z počtu hospitalizovaných pacientů za 

kalendářní rok: minimálně 1 500 nebo 

průměrně 1500 ročně za poslední 3 kalendářní 

roky, snížit na 1 000. 

U počtu ambulantně ošetřených pacientů za 

kalendářní rok: minimálně 15 000 nebo 

průměrně 15 000 ročně za poslední 3 

kalendářní roky, snížit na 10 000. 

Akceptováno  

upraveno  

 
 pro část I. a) 3. 

Vnitřní  lékařství 

příjem pacientů v celém spektru interních 

onemocnění: minimálně 1000 příjmů za 

poskytovatele zdravotních služeb za rok nebo 

průměrně 1000 příjmů ročně za poslední 

3 kalendářní roky, snížit na 800 pacientů 

 

Neakceptováno   

Se snížením nesouhlasí akreditační komise a 

odborná společnost. 

 

 
 pro část I. a) 4. 

Gynekologie a porodnictví 

c)  typ pracoviště 

snížit požadavek na minimální počet 600 

porodů za poslední kalendářní rok nebo 

průměrně 600 porodů ročně za poslední                

3 kalendářní roky, na 400 za poslední 

kalendářní rok nebo průměrně 400 porodů 

ročně za poslední 3 kalendářní roky. 

 

Neakceptováno.  

S případným snížením zásadně nesouhlasí 

akreditační komise oboru gynekologie a 

porodnictví a odborná společnost. 

Stanovený počet zajistí, že se v daném zařízení 

školenec setká i s případnými 

komplikovanými a patologickými stavy. 
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 Odůvodnění: 

V současné době lze předpokládat, že 

s ohledem na nouzový stav         a omezení 

výkonů, hospitalizací a operací v nemocnicích 

– zdravotnických zařízeních, nebudou 

poskytovatelé zdravotních služeb - školitelé 

dosahovat v přílohách požadovaných počtů 

výkonů, hospitalizací a operací, které jsou 

označeny jako nepodkročitelné.  

Důvodem pro navrhované řešení je i 

skutečnost, že současná medicína 

upřednostňuje před hospitalizací pacientů 

ambulantní péči, jednodenní péči či péči ve 

vlastním sociálním prostředí pacienta. Přičemž 

se musí zohledňovat i stále se snižující počty 

porodů. Požadavek 600 porodů ročně pak splní 

pouze omezený počet poskytovatelů 

zdravotních služeb. V Karlovarském kraji by to 

byla pouze 1 nemocnice a to i po redukci 

gynekologicko-porodnických oddělení v kraji. 

 

 

 
 Návrh nového znění: 

pro část I. a) 1. 

Anesteziologie a intenzivní medicína 

c) typ pracoviště 

Podaných anestezií: minimálně 1 000 za 

kalendářní rok nebo průměrně 1000 ročně 

za poslední 3 kalendářní roky. 

pro část I. a) 2.  

Vypořádání – viz výše 
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Chirurgie 

c) typ pracoviště 

Počet hospitalizovaných pacientů za 

kalendářní rok: minimálně 1 000 nebo 

průměrně 1 000 ročně za poslední 3 

kalendářní roky. 

Počet ambulantně ošetřených pacientů za 

kalendářní rok: minimálně 10 000 nebo 

průměrně 10 000 ročně za poslední             3 

kalendářní roky. 

pro část I. a) 3. 

Vnitřní  lékařství 

c) typ pracoviště 

příjem pacientů v celém spektru interních 

onemocnění: minimálně 800 příjmů za 

poskytovatele zdravotních služeb za rok 

nebo průměrně 800 příjmů ročně za 

poslední 3 kalendářní roky, 

 

pro část I. a) 4. 

Gynekologie a porodnictví 

c) typ pracoviště 

minimální počet 400 porodů za poslední 

kalendářní rok nebo průměrně 400 porodů 

ročně za poslední 3 kalendářní roky, 

Kraj Královéhradecký    

 Zásadní Základní kmen anesteziologický 

Část I. Rozsah a obsah studijních 
Neakceptováno.  

Akreditační komise oboru nestanovila 
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povinností, které je nezbytné absolvovat před 

přihlášením ke zkoušce po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni 

anesteziologickém – chybí bod 3. Potvrzení o 

provedených výkonech podepisuje školitel a 

garant oboru, a dále chybí tabulka výkonů 

potřebných k ukončení základního kmene. 
 

požadavek na povinné výkony provedené 

školencem v průběhu vzdělávání. 

 Zásadní Základní kmen oftalmologický 

Část I. Rozsah a obsah studijních 

povinností, které je nezbytné absolvovat před 

přihlášením ke zkoušce po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni 

oftalmologickém – chybí bod 3. Potvrzení o 

provedených výkonech podepisuje školitel a 

garant oboru, a dále chybí tabulka výkonů 

potřebných k ukončení základního kmene. 

 

Neakceptováno 

Akreditační komise oboru nestanovila 

požadavek na povinné výkony provedené 

školencem v průběhu vzdělávání. 

 Zásadní Základní kmen všeobecné praktické lékařství 

Část I. Rozsah a obsah studijních povinností, 

které je nezbytné absolvovat před přihlášením 

ke zkoušce po ukončení vzdělávání 

v základním kmeni všeobecné praktické 

lékařství – chybí tabulka výkonů potřebných 

k ukončení základního kmene k bodu 3. 

 

 

Neakceptováno  
Akreditační komise oboru nestanovila 

požadavek na povinné výkony provedené 

školencem v průběhu vzdělávání. 

 Doporučující 1. V úvodu návrhu doporučujeme 

slovo „tako“ nahradit slovem 

„takto“. 

Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání 

v základních kmenech lékařů, se mění tako 

Akceptováno 

 Návrh upraven jinak. 
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takto: 

 

 Doporučující 2. Bod 1. v Čl. I návrhu doporučujeme 

upravit následujícím způsobem: 

V § 1 písm. g) se slovo „příloze“ 

nahrazuje slovy „přílohách č. 1. až 

19“. 

 

Návrh upraven jinak.  

 

Poznámka:  

Uvedený text není součástí § 1 písmene g), ale 

o jde závěrečnou část ustanovení § 1. Je třeba 

pracovat s textem publikovaným ve Sbírce 

zákonů. 

 

Moravskoslezský kraj    

 Zásadní Zásadní připomínka 

Dle přílohy č. IV Platné znění vyhlášky 

s vyznačením navrhovaných změn,  

§ 2 odst. 1 a 2 - přechodná ustanovení 

 (1) 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 30. dubna 2019 a 

to podle vzdělávacích programů platných 

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se 

považuje za absolvování povinné odborné 

praxe podle této vyhlášky. 

  (2) Absolvování odborné praxe, kterou 

lékaři zařazení do oboru specializačního 

vzdělávání pediatrie po 30. červnu 2017, 

nejpozději však ke dni předcházejícímu dni 

nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 

30. dubna 2019, a to podle vzdělávacích 

 

Akceptováno  

 

Jsou doplněna další přechodná ustanovení. 

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



 22 

programů dětské lékařství platných přede 

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se 

považuje za absolvování povinné odborné 

praxe pro obor pediatrie podle této vyhlášky. 

 

Žádáme o doplnění přechodného ustanovení 

k novelizované vyhlášce:   
3) Pokud akreditované zařízení podalo 

žádost o akreditaci na základní kmen dle 

vyhlášky č. 221/2018 Sb. nejpozději do…… a 

rozhodnutí o udělení akreditace bylo doručeno 

po 30. dubnu 2019, potom se absolvovaná 

povinná praxe lékařů zařazených do oboru 

specializačního vzdělávání po 30. červnu 2017 

považuje za absolvování povinné odborné 

praxe podle této vyhlášky. 

 

Odůvodnění: 

Připravená novela stanovuje, že vzdělávání 

v základním kmeni již započaté před účinností 

této novelizované vyhlášky bude dokončeno 

podle dosavadních právních předpisů.  

Přechodné ustanovení vztahující se k vyhlášce 

č. 221/2018 Sb., ze dne  4. října 2018 říká, že 

lékaři zařazení do oboru dne 9. 10. 2018 (tj. ke 

dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 221/2018 Sb.) 

či později, musí podat žádost ministrovi o 

udělení výjimky – započtení praxe 

absolvované na neakreditovaném pracovišti dle 

§ 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. Na základě 

této výjimky lze do specializačního vzdělávání 

započíst nejvýše tři čtvrtiny stanovené délky 
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specializačního vzdělávání. K datu 9. 10. 2018 

nemohlo mít akreditaci vyřízenu ani jediné 

zdravotnické zařízení v celé ČR, přechodné 

ustanovení tak diskriminuje lékaře zařazené do 

oboru po 9. 10. 2018. A dále platí, že pokud 

zdravotnické zařízení neobdrželo rozhodnutí o 

akreditaci na vzdělávání v základním kmeni do 

30. 4. 2019, je praxe všech lékařů posuzována 

jako praxe na neakreditovaném pracovišti a 

tudíž se jich také týká žádost o započtení praxe 

v délce tří čtvrtin délky absolvované praxe. 

Novelizovaná vyhláška nabude účinnosti dnem 

1. července 2020. Z vyhlášky musí být zcela 

zřejmé, jak bude posuzována praxe lékařů 

zařazených do oboru v období od 9. 10. 2018 

do nabytí účinnosti novelizované vyhlášky 

č. 221/2018 Sb. a pokud zdravotnické zařízení 

neobdrželo rozhodnutí o akreditaci do 30. 4. 

2019, jak bude posuzována praxe těchto 

lékařů, vykonávajících praxi. 

 

 Zásadní 2. Zásadní připomínka 

Dle přílohy č. V Platné znění přílohy 

s vyznačením konkrétních navrhovaných změn  

K příloze č. 6 Základní kmen interní, Část III. 

a zároveň k příloze č. 15 Základní kmen 

pediatrický 

 

Endokrinologie a diabetologie, část c) typ 

pracoviště (interní kmen) a část Ia)3 

(pediatrický kmen) 

Poskytovatel zdravotních služeb má oprávnění 

Akceptováno částečně  

Viz níže 
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k poskytování lůžkové nebo ambulantní péče 

v oboru endokrinologie a diabetologie. 

Praxe v rámci základního 

interního/pediatrického kmene je zajišťována 

na pracovišti endokrinologie nebo diabetologie 

dle určení školitele. 

Pro endokrinologické pracoviště poskytovatel 

zdravotních služeb splňuje následující 

požadavky na zajištění péče: 

1. ambulance zajišťující odbornou 

ambulantní péči v oboru 

endokrinologie,  

2. minimálně 1200 endokrinologických 

ambulantních vyšetření za kalendářní 

rok nebo průměrně 1200 

ambulantních vyšetření za poslední 3 

roky, 

3. diagnostický komplement zahrnující 

ultrazvuk umožňující školencům 

provádět ultrazvukové vyšetření štítné 

žlázy včetně aspirační biopsie pod 

dohledem školitele, provádění 

dynamických testů, biochemické 

laboratoře s možností provést běžná 

hormonální vyšetření, radiologické 

pracoviště s ultrazvukem a ev. 

počítačovou tomografií provádějící 

vyšetření endokrinních orgánů, 

oddělení nukleární medicíny 

provádějící vyšetření štítné žlázy a 

příštítných tělísek.  
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Pro diabetologické pracoviště splňuje 
poskytovatel zdravotních služeb 

následující požadavky na zajištění 

péče: 

1. ambulance zajišťující odbornou 

ambulantní péči v oboru diabetologie, 

2. minimálně 1200 diabetologických 

ambulantních vyšetření za kalendářní 

rok nebo průměrně 1200 

ambulantních vyšetření za poslední 3 

roky, 

3.  diagnostický komplement s 24 

hodinovou dostupností. 

 

Žádáme o úpravu podmínek pro 

endokrinologické pracoviště: 

Pro endokrinologické pracoviště poskytovatel 

zdravotních služeb splňuje následující 

požadavky na zajištění péče: 

….. 

3. diagnostický komplement zahrnující 

ultrazvuk umožňující školencům 

provádět ultrazvukové vyšetření štítné 

žlázy včetně aspirační biopsie pod 

dohledem školitele, provádění 

dynamických testů, biochemické 

laboratoře s možností provést běžná 

hormonální vyšetření, radiologické 

pracoviště s ultrazvukem a ev. 

počítačovou tomografií provádějící 

vyšetření endokrinních orgánů, 

oddělení nukleární medicíny (možno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptována možnost smluvního zajištění 

pracoviště nukleární medicíny. 
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zajistit ve smluvním zařízení) 
provádějící vyšetření štítné žlázy a 

příštítných tělísek.  

 

Odůvodnění: 

Pokud pracoviště splňuje veškeré ostatní 

požadavky, navrhujeme možnost zajistit 

praktickou část na oddělení nukleární medicíny 

smluvně, jak je tomu u jiných programů a jako 

tomu bylo u předchozí právní úpravy. 

Pracoviště by mělo mít možnost akreditovat 

buď pracoviště endokrinologie nebo pracoviště 

diabetologie, přičemž však v navrhované 

novele není zcela zřejmá garance této 

možnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není akceptována možnost akreditace pouze 

na pracoviště endokrinologie nebo pouze 

diabetologie. Pracoviště musí mít oprávnění 

k poskytování služeb v oboru endokrinologie 

a diabetologie. 

 Zásadní 3. Zásadní připomínka 

Dle přílohy č. V Platné znění přílohy 

s vyznačením konkrétních navrhovaných změn  

K příloze č. 9 Základní kmen 

neurochirurgický, část III. 

…Počet úrazových operací mozku ročně: 

minimálně 100 nebo průměrně 100 ročně za 

poslední 3 roky…. 

 

Žádáme o úpravu počtu výkonů: 

…Počet úrazových operací mozku ročně: 

minimálně 50 nebo průměrně 50 ročně za 

poslední 3 roky…. 

Případně: 

Počet úrazových operací mozku ročně: 

minimálně 100 nebo průměrně 100 ročně za 

 

Neakceptováno  

S případným snížením zásadně nesouhlasí 

akreditační komise a odborná společnost. 
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poslední 3 roky…. V případě, že pracoviště 

nesplňuje jen tuto jedinou podmínku (počet 

úrazových operací), je pro splnění požadavku 

umožněno školenci absolvovat část praxe ve 

smluvním zařízení vyššího typu. 

 

Odůvodnění: 

Jelikož není možné předvídat přesnou 

strukturu pacientů po úrazu, kteří budou 

neurochirurgickou péči u daného poskytovatele 

zdravotních služeb v určitém období 

potřebovat, měl by být předepsán splnitelný 

počet úrazových operací mozku i pro menší 

pracoviště, které jinak splňuji ostatní výkony a 

podmínky. Nastaveným opatřením nebude 

umožněno vzdělávání lékařů na pracovištích 

nefakultních nemocnic, což do budoucna 

znamená nedostatek těchto odborníků v rámci 

celé republiky. 

Dalším možným řešením je, že pokud 

pracoviště nesplňuje jen tuto jedinou podmínku 

(úrazové operace), bude mít povinnost 

školenec absolvovat část praxe ve smluvním 

zařízení vyššího typu. 

 

 Zásadní 4. Zásadní připomínka 

Dle přílohy č. V Platné znění přílohy 

s vyznačením konkrétních navrhovaných změn  

Část I. všech základních kmenů „Rozsah a 

obsah studijních povinností, které je nezbytné 

absolvovat před přihlášením ke zkoušce po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni“ 

Neakceptováno 

 Akreditační komise příslušných oborů 

nestanovily požadavek na povinné výkony 

provedené školencem v průběhu vzdělávání. 
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3. Potvrzení o provedených výkonech 

podepsané školitelem a garantem 

oboru.  

 

Žádáme o doplnění předepsaných výkonů u 

všech oborů, kde nejsou uvedeny (např. 

anesteziologický kmen, interní kmen). 

 

Odůvodnění: 

Tento bod není u všech kmenů, školenci tedy 

nemají předepsané provedené výkony. 

Lékařské fakulty nebo požadavky na 

zpracování průběžných zpráv v projektu 

rezidenčních míst však potvrzení o 

provedených výkonech požadují u všech 

oborů.  
 

 Zásadní 5. Zásadní připomínka 

Dle přílohy č. V Platné znění přílohy 

s vyznačením konkrétních navrhovaných změn  

K příloze č. 19 Základní kmen všeobecné 

praktické lékařství 

U tohoto kmene je uvedeno, že praxe probíhá 

v akreditovaném zařízení a je zde upřesněno, 

že poskytovatel zdravotních služeb může být 

akreditovaný buď ke vzdělávání v základním 

kmeni všeobecné praktické lékařství, nebo 

základním kmeni oboru, ve kterém probíhá 

odborná praxe (např. v případě oboru 

chirurgie tedy v základním chirurgickém 

kmeni) anebo praxe probíhá v zařízení 

akreditovaném ke vzdělávání ve 

 

Neakceptováno  

Poskytovatelé musejí být akreditováni ke 

vzdělávání v příslušném kmeni. Pouze takto je 

možné zajistit a sledovat kvalitu 

specializačního vzdělávání. 

 

V případě základního kmene všeobecné 

praktické lékařství byl tento postup umožněn, 

neboť jde o specifický obor, a akreditovanými 

zařízeními jsou z naprosté většiny fyzické 

osoby.  
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specializovaném výcviku v příslušném oboru. 

Uvedené změny se promítají v jednotlivých 

nadpisech popisujících obsah a rozsah 

vzdělávání v rámci odborné praxe 

v jednotlivých oborech.  

 

Žádáme, aby toto ustanovení bylo aplikováno 

na všechny základní obory. 

 

 Např. 

Chirurgie – 2 měsíce praxe pod odborným 

dozorem v zařízení akreditovaném ke 

vzdělávání v základním kmeni xxxxxxx nebo 

akreditovaném ke vzdělávání v  základním 

chirurgickém kmeni  

 

Odůvodnění: 

Pokud zařízení má akreditaci na základní kmen 

interní, chirurgický, anesteziologický atd., není 

jediný argument pro to, aby praxi v tomto 

oboru musel lékař absolvovat v jiném zařízení, 

pokud jeho zaměstnavatel neobdržel akreditaci 

např. na základní kmen neurochirurgický a tato 

praxe by mu byla uznána pouze na placené 

stáži u jiného zdravotnického zařízení, které 

akreditaci pro neurochirurgický kmen získalo. 

Pokud zůstane v platnosti tato úprava, bude 

docházet k navyšování nákladů u menších 

zdravotnických zařízení, budou-li chtít zajistit 

výchovu a vzdělání svých lékařů-absolventů u 

oborů, kde nesplňují podmínky pro akreditaci 

některého oboru základního kmene. Tito lékaři 
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budou také chybět na svých kmenových 

pracovištích. 

Zlínský kraj    

 Doporučující  1. K čl. I. odst. 3 návrhu vyhlášky, bod 1 – 

Základní kmen anesteziologický, písm. a) 

položka 4 tabulky: navrhujeme snížit počet 

4 povinných oborů tak, aby byl splněn účel 

navrhované právní úpravy – umožnění 

vzdělávání v základních kmenech většímu 

počtu poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

Odůvodnění: Podle navrhované úpravy u 

základního kmene anesteziologického lze 

povinnou odbornou praxi absolvovat u 

poskytovatele zdravotních služeb majícího 

oprávnění k poskytování lůžkové péče, a to 

celkem ve 4 z níže uvedených oborů:  

1. chirurgie,  

2. gynekologie a porodnictví,  

3. ortopedie a traumatologie pohybového 

ústrojí,  

4. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 

krku,  

5. urologie. 

Snížení počtu povinných oborů navrhujeme na 

základě požadavku z praxe. 

 

Vysvětleno 

 Návrh byl v této části upraven. Akreditované 

zařízení musí samo zajišťovat alespoň 2 

z uvedených 5 oborů.   

Pokud péči v některém z uvedených oborů 

samo nesplňuje požadavky, musí školence 

vyslat do jiného zařízení, které péči v tomto 

oboru zajišťuje, a to alespoň na 14 týdnů.  

 

  2. K čl. I. odst. 3 návrhu vyhlášky, bod 1 – 

Základní kmen anesteziologický, část III c), 

požadavky na typ pracoviště: Navrhujeme 

ponechat text ve stávajícím znění, případně 

Vysvětleno 

 Návrh byl v této části upraven. Akreditované 
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snížit podmínku lůžkové péče alespoň na 1 z 

výše uvedených oborů.  

Odůvodnění: Požadavek na typ pracoviště je 

navrhovanou právní normou v odstavci 2 

popsán následovně: „Poskytovatel 

zdravotních služeb zajišťuje na vlastním 

pracovišti anesteziologickou péči minimálně 

v oboru chirurgie a dále v alespoň v jednom 

z následujících oborů: 

1. chirurgie, 

1. 2. ortopedie a traumatologie 

pohybového ústrojí,  

2. 3. otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku,  

3. 4. urologie.  

Zdravotní péče minimálně ve dvou z u výše 

uvedených oborů je poskytována formou 

lůžkové péče, tuto podmínku splní i pracoviště 

se společným lůžkovým fondem pro tyto 

odbornosti.“ 

Navrhovanou právní úpravou (podtržený text) 

dochází ke zpřísnění podmínek oproti stávající 

praxi, kdy bylo možno lůžkovou péči 

poskytovat pouze ve dvou z uvedených oborů. 

Toto není v souladu s účelem překládané 

právní úpravy.  

zařízení musí samo zajišťovat poskytování 

zdravotních služeb alespoň v chirurgii a  

v jednom dalším z uvedených 4 oborů.   

  3. K čl. II - Přechodná ustanovení: Z 

důvodu zdržení v udělování akreditací 

navrhujeme dopracovat přechodná 

ustanovení tak, aby byl prodloužen termín 

absolvování odborné praxe do 30. dubna 

Akceptováno  

 

Jsou doplněna další přechodná ustanovení. 

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



 32 

2020 a aby se tyto podmínky vztahovaly i na 

lékaře zařazené do specializačního 

vzdělávání i po dni nabytí účinnosti 

vyhlášky, tedy i po 9. 10. 2018.   

 

Odůvodnění: Stávajícími přechodnými 

ustanoveními se považuje absolvování odborné 

praxe lékaři, zařazenými do specializačního 

vzdělávání po 30. červnu 2017, za absolvování 

povinné odborné praxe podle vyhlášky č. 

221/2018, pakliže tato odborná praxe byla 

absolvována do 30. dubna 2019 

  Závěr: Žádáme respektování výše uvedených 

připomínek. 

 

 

    

Koordinační rada 

lékařských fakult 

   

 

 

 

 Neurologie – prof. MUDr. Ivan rektor, CSc. 

 

Možná je to jen formalita, ale formulace 

týkající se neurologie na str. 88 pro vnitřní 

lékařství nebo str. 142 pro Neurochirurgii a 

157 pro neurologii nejsou jasné. Tj stačí 

oprávnění, nemusí být lůžka? Ale to si 

protiřečí s bodem 1: 

 

Neurologie 

c) typ pracoviště 

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje 

Vysvětleno 

 K vydání oprávnění k poskytování lůžkové 

péče v daném oboru, musí být vybaveno lůžky 

což je stanoveno vyhláškou č. 92/2012 Sb. 

Vyhláška stanoví požadavek na to, aby 

zařízení jednak plnilo požadavky vyhlášky 

č. 92/2012 Sb. na lůžkovou péči a jednak mělo 

oprávnění k poskytování lůžkové péče 

v daném oboru.  

Samostatný požadavek na lůžka tedy není 

nutný. 
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zdravotní služby lůžkové péče v oboru 

neurologie. 

Poskytovatel zdravotních služeb má 

oprávnění k poskytování lůžkové péče v 

oboru neurologie. 

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje 

následující požadavky na zajištění péče: 

1. lůžková zdravotní péče poskytovaná 

pacientům v hlavních oblastech oboru 

neurologie (cévní mozkové příhody a 

kraniocerebrální traumata v souladu 

s příslušnými zvláštními předpisy pro 

vysoce specializovanou péči, nádory 

mozku, míchy a jejich obalů, infekční 

onemocnění mozku, míchy a jejich 

obalů, autoimunitní a demyelinizační 

onemocnění, neurodegenerativní 

onemocnění s projevy poruch 

hybnosti a demence, nervosvalová 

onemocnění, epilepsie),  

 

  Kardiochirurgie – doc. MUDr. Petr Němec, 

CSc. 

 

Navržené změny jsou určitě ku prospěchu 

vzdělávacího programu. 

 

Navíc připomínky:  
pro část I. a) 5. 

Kardiochirurgie 
 

Akceptováno 

Upraveno. 
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Počet srdečních operací: minimálně 500 za 

kalendářní rok nebo průměrně 500 450 za 

poslední 3 roky. 

Kardiologie (neinvazivní, invazivní, 

intervenční, arytmologie, atd.) je součástí 

kardiochirurgického pracoviště, nebo je 

navázána spolupráce s kardiologickým 

oddělením (klinikou) ve stejném 

zdravotnickém zařízení.  vynechat 

 

Nikde jsem nenašel, jak se bude řešit období, 

kdy platila stávající „nepovedená“ (alespoň pro 

náš kmen) vyhláška do doby platnosti této, 

která je předložena. Asi by to mělo být 

specifikováno, co s lékaři, kteří jsou nyní 

v přípravě.  

 

 

Počty operací jsou sníženy.  

 

 

 

 

 

Text „ve stejném zdravotnickém zařízení“ 

vypuštěn.  

 

 

 

 

Akceptováno  

 

Jsou doplněna další přechodná ustanovení. 

 

 

  Radiační onkologie – prof. MUDr. Pavel 

Šlampa, CSc. 

 

za radiační onkologii mám připomínky: 

 

1. Z praktického i odborného hlediska navrhuji 

nový základní kmen - onkologický, pro obory 

klinická a radiační onkologie.  

Tento navrhovaný kmen "neprošel", tyto dvě 

odbornosti jsou zařazeni do interního kmene.  

A to činí velké problémy - školení lékaři jsou 

takřka 2,5 roku mimo obor (vyjma 6 měs.) 

 

2. Z ohledem na připomínku 1. pak vyplývá, že 

 

 

 

 

Neakceptováno 

Ad 1) Základní kmeny jsou stanoveny 

zákonem č. 95/2004 Sb. 

 

 

 

 

 

 

Ad 2) Návrh vyhlášky umožňuje smluvní 
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zdrav. zařízení nemající akreditovanou internu 

(Masarykův onkol. ústav), nemohou si 

smluvně zajistit interní kmen v jiném zařízení, 

resp. části kmene, to vyhláška nedovoluje. 

Což je velký paradox, že ústav se špičkovou 

technologií nemůže zajistit absolvování 

interního kmene pro své přijaté absolventy. 

 

 

 

3. Radiační onkologie má kmen z interního 

lékařství, ale nefiguruje v základu jako 

volitelných 6 měs., je tam jen klinická 

onkologie (má také int. základ.) 

šl. 

 

 

Tabulka (první) 

a)    povinná odborná praxe v oboru -  pro 

lékaře zařazené do oboru vnitřní lékařství 

8.         Náplň dle určení školitele po dohodě 

se školencem,  

Praxe v jednom nebo ve více z těchto oborů: 

geriatrie, infekční lékařství, neurologie, 

klinická onkologie, pneumologie a 

ftizeologie, vnitřní lékařství;  

 

zajištění mezi jednotlivými pracovišti 

základních kmenů. V základním interním 

kmeni lze samostatně nasmlouvat 3 „druhy“ 

pracovišť: lůžkové oddělení s neselektovaným 

příjmem, interní ambulanci a interní JIP. 

Předpokládáme, že poskytovatel zdravotních 

služeb (i úzce specializovaný) disponuje 

alespoň jedním druhem. 

 

 

Vysvětleno  
Ad 3) Praxe v oboru radiační onkologie je 

umožněna ve variantě III. Interního kmene, 

tedy pro lékaře zařazené do jiných oborů než 

vnitřní lékařství a všeobecné praktické 

lékařství. Lékaři zařazení do oboru radiační 

onkologie tedy mají možnost 6měsíční praxe 

v tomto oboru. 

 

 

Tato část je pouze pro lékaře zařazené do 

oboru vnitřní lékařství. Akreditační komise 

oboru vnitřní lékařství nesouhlasí se zařazením 

oboru radiační onkologie do tohoto výčtu. 

Masarykův onkologický 

ústav, Brno 

 Připomínky k návrhu novely vyhlášky 

221/2018 Sb. Rozeslané do meziresortního 

připomínkového řízení dne 23.3.2020 
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Pozitivně hodnotíme: 

Možnost smluvně zajistit formou stáží v jiných 

zařízeních ty povinné části vzdělávacího 

programu uskutečňované v akreditovaných 

zařízeních (anesteziologie a intenzivní 

medicína, chirurgie, vnitřní lékařství), které 

poskytovatel není oprávněn zajistit sám  

s ohledem na požadavky kladené vyhláškou na 

věcné a technické vybavení a personální 

zabezpečení a další požadavky. 

 

  
Problémy: 

V některých případech však stále řada 

poskytovatelů kvůli přísným podmínkám 

vzdělávat ani v těch částech vzdělávacích 

oborů, kde zajisté menší poskytovatelé erudici 

mají, byť jen částečnou. 

 

Aktuální odhad je takový, že by řada menších 

poskytovatelů mohla disponovat formálně 

akreditací pro vzdělávání v kmenech, ale jejich 

lékaři budou muset s ohledem na kladené 

požadavky stejně drtivou část kmene stážovat 

na jiných pracovištích. Samozřejmě 

akcentujeme především pohled těch zařízení a 

pracovišť, která jsou buďto obecně menší, 

nebo nějakým způsobem oborově profilovaná 

(kromě odborných ústavů jde o chirurgicky 

nebo interně profilované nemocnice, kliniky 

fakultních nemocnic, psychiatrické nemocnice 

..... ). 
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Obecně lze říci, že zjednodušení většiny plánů, 

kdy je převážná část praxe soustředěna do 

jednoho dlouhého bloku trvajícího 24 měsíců, 

je nevýhodné z toho pohledu, že klade určité 

požadavky na pracoviště jako celek z hlediska 

struktury a prováděných výkonů, ale pokud je 

byť jen jeden požadavek nenaplněn, pak není 

možnost nasmlouvat spolupráci například na 

konkrétní část výkonů v jiném zařízení. Stejně 

tak se nejeví jako opodstatněné některé 

požadavky na pracoviště, kde mají probíhat 

krátké praxe (v délce trvání do 2 měsíců). 

 

Jedná se o požadavky shrnuté v přiložené 

tabulce č. 1, kde jsou zároveň uvedeny i 

návrhy úprav předpisu. 

 

  Konkrétní návrhy k návrhu novely uvedené 

vyhlášky 

 

 

  Návrh č. 1)  

Navrhujeme v textu vyhlášky explicitně uvést 

(obdobně jako u vzdělávacích programů 

specializačních oborů před 1. 7. 2017) větu 

v tomto smyslu: „Požadavky stanovené pro 

jednotlivá pracoviště, ve kterých je 

vykonávána odborná praxe, je možné splnit 

prostřednictvím více smluvních 

poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je 

nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel 

zdravotních služeb. Poskytovatel 

 

Neakceptováno  
Požadavky na jednotlivá pracoviště není 

možné plnit prostřednictvím jiného subjektu. 

Pokud subjekt některé požadavky nesplňuje, 

nemůže v této oblasti zajišťovat vzdělávání. 

Jeho kvalita by nemohla být nijak garantována.   
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zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo 

právnická osoba, která nemá akreditaci, 

musí být akreditována v rámci 

akreditačního řízení žadatele dle ustanovení 

§ 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.“ 

 

  Návrh č. 2) 

a) Navrhujeme Udělení generálního 

pardonu na teoretické kurzy ve specializačním 

vzdělávání během nouzového stavu: Pokud byl 

školenec přihlášený na kurz, který byl zrušen 

vzhledem k opatřením Vlády ČR či MZd 

během pandemie COVID19, pak mu má být 

uznán jako absolvovaný. 

b) I s ohledem na aktuální 

epidemiologickou situaci navrhujeme rozšířit 

počet kurzů, které lze realizovat v on-line. 

Jedná se o všechny teoretické kurzy, jejichž 

výuka nevyžaduje žádné technické prostředky, 

či přímo pro kurzy určené prostory se 

speciálními praktickými pomůckami, zejména 

výukovými modely a simulátory atd. 

Navrhujeme, aby jednotlivé akreditační komise 

navrhly, které další povinné kurzy v daných 

oborech je rovněž možné absolvovat distančně, 

a tento seznam dodaly formou připomínek na 

MZ ČR. 

 

Neakceptováno 
 Možnost zajišťovat teoretické kurzy 

prostřednictvím e-learningu byla ve vyhlášce 

uvedena od roku 2018. MZ současně v roce 

2020 v souvislosti s epidemií Covid-19 

vyzvalo pověřené organizace, aby tuto 

možnost využívaly. 

  Návrhy č. 3) až 6) 

 

Tabulka č.1 

Praxe společná pro všechny kmeny 

Chirurgie - 2 měsíce 

Akceptováno částečně  

 Pokud zařízení neplní požadavek na ošetření 

500 traumat ročně, bylo umožněno vyslat 

školence na 3měsíční praxi do jiného zařízení, 

které tento požadavek splňuje. 
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- personální zabezpečení: jako 

problematický se jeví požadavek na zajištění 

zdravotní péče v nepřetržitém režimu 

lékařem se specializovanou způsobilostí v 

oboru vnitřní lékařství (stále častěji je totiž 

zajišťována odborníky, kteří nemají 

specializovanou způsobilost ve vnitřním 

lékařství, ale ve specializačním oboru s 

interním základním kmenem jako jsou např. 

kardiologie, nefrologie, gastroenterologie, 

pneumologie, klinická onkologie apod. ) 

- požadavek na lůžkové interní oddělení 

- typy a počty výkonů – 200 urgentních 

operací a 500 ošetření traumat  

Tyto podmínky jsou limitující pro 

specializovaná pracoviště (MOÚ. IKEM, 

CKTCH), přičemž řadu požadavků, které 

jsou kladeny na praktické dovednosti, je 

možno jinak na těchto pracovištích splnit. 

Z návrhu není zřejmé, proč by tato zařízení 

nemohla například praxi na traumatologii 

zajistit v jiném smluvním zařízení. 

Návrh: viz návrh č. 1 - umožnění realizovat 

traumatologickou část praxe ve smluvním 

zařízení 

Návrh č. 3 

změnit Část III. "Požadavky na technické a 

věcné vybavení a personální zabezpečení ..." 

následovně:  

Zdravotní péče je zajištěna v nepřetržitém 

pracovním režimu nejméně: 

1. lékařem se specializovanou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno  
Lékaře se specializovanou způsobilostí vnitřní 

lékařství není možní nahradit lékařem se 

specializovanou způsobilostí v jiném oboru 

s interním kmenem, např. mikrobiologem. 
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způsobilostí v oboru chirurgie,  

2. lékařem se specializovanou 

způsobilostí v oboru chirurgie nebo 

lékař zařazený do specializační 

přípravy v oboru chirurgie 

s minimálně 3měsíční praxí od 

zařazení do oboru, 

3. lékařem se specializovanou 

způsobilostí v oboru anesteziologie 

a intenzivní medicína, 

4. lékařem se specializovanou 

způsobilostí v oboru radiologie a 

zobrazovací metody, 

5. lékařem se specializovanou 

způsobilostí v oboru vnitřní 

lékařství nebo v jiném oboru se 

společným interním kmenem 

 

Praxe v jednotlivých kmenech 

Interní kmen 

Vnitřní lékařství- požadavek na interní 

oddělení s neselektovaným příjmem v délce 

8 měsíců (k tomu nutno připočíst 2 měsíce v 

části I a) 3). 

Tento požadavek kromě specializovaných 

ústavů často nenaplňují ani velké fakultní 

nemocnice, které často příjem svých 

pacientů realizují na jednotlivé 

specializované kliniky. Proto se domníváme, 

že v případě selektovaného příjmu pacientů 

by mělo pracoviště žádající o akreditaci mít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě interního kmene postačuje, pokud 

akreditované zařízení disponuje alespoň interní 

JIP nebo interní ambulancí dle specifikace. 

Tento požadavek splňují i specializovaná 

zařízení. Pracoviště s neselektovaným příjmem 

je možné zajistit smluvně. 
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možnost praxi rozdělit do více pracovišť tak, 

aby tato podmínka byla fakticky naplněna 

praxí na více smluvních pracovištích a to 

individuálně na základě konzultace s 

akreditační komisí. 

Návrh č. 4:  

V případě praxe na oddělení interního typu, 

které nesplňuje požadavek na neselektovaný 

příjem pacientů, je nutné zajistit praxi 

(odpovídající délce 10 měsíců) na více 

pracovištích, které disponují akreditací pro 

vzdělávání lékařů v oborech: kardiologie, 

gastroenterologie, nefrologie, klinická 

onkologie, geriatrie, pneumologie a další.....  

Délka stáží na jednotlivých pracovištích je 

navržena na základě konzultace s příslušnou 

akreditační komisí. 

 

technická připomínka 

V rámci části III "Požadavky na věcné a 

technické vybavení a personální 

zabezpečení" chybí ve výčtu části 1 b) 1, 1 

b) 2, 1 c) 1 a 1 c) 2.  

 (pravděpodobně budou shodné 

s podmínkami pro části I. a) 1 a I. a) 2) ) 

 

Návrh č. 5  

V rámci části III "Požadavky na věcné a 

technické vybavení a personální zabezpečení 

..." doplnit ve výčtu části 1 b) 1, 1 b) 2, 1 c) 

1 a 1 c) 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno  

upraveno. 
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Patologický kmen 

- část III., část I. a) 4. - požadavek na pitevní 

provoz pro pracoviště, ve kterém se 

uskutečňuje odborná praxe z patologie 

v délce 24 měsíců 

Návrh: viz návrh č. 1) - umožňující praxi v 

pitevním provozu realizovat ve smluvním 

zařízení  

Chirurgický kmen   

- část III., část I. a) 4. požadavek na 

pracoviště pro ošetřování traumat 

pohybového ústrojí v rámci jednoho 

poskytovatele pro pracoviště, ve kterém se 

uskutečňuje odborná praxe v oboru chirurgie 

v délce 24 měsíců   

- Tyto podmínky jsou limitující pro 

specializovaná pracoviště (MOÚ, IKEM, 

CKTCH), přičemž řadu požadavků, které 

jsou kladeny na praktické dovednosti, je 

možno jinak na těchto pracovištích splnit. 

Z návrhu není zřejmé, proč by tato 

zařízení nemohla například praxi na 

traumatologii zajistit v jiném smluvním 

zařízení. 

Návrh: viz návrh č. 1) umožňující realizovat 

traumatologickou část praxe ve smluvním 

zařízení tak, aby byl u konkrétního školence 

naplněn požadavek na ošetření počtu traumat 

definovaných akreditační komisí. 

Radiologický kmen 

- část III, část I. a) 4 Radiologie a 

zobrazovací metody - požadavek na 

 

 

Neakceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak  
Pokud zařízení neplní požadavek na ošetření 

500 traumat ročně, bylo umožněno vyslat 

školence na 3měsíční praxi do jiného zařízení, 

které tento požadavek splňuje 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak  
Pokud zařízení neplní požadavek na počet 

skiagrafických vyšetření dětí, bylo umožněno 
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pracoviště zajišťovat lůžkovou péči v oboru 

vnitřní lékařství a  

- požadavek na počet vyšetření dětí, které 

má školenec provést v rámci odborné praxe 

(str. 251). 

Návrh č. 6 

v části III., části I. a) 4. "Požadavky na technické 

a věcné vybavení a personální zabezpečení..." 

změnit podmínku následovně:  

 ... Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje 

lůžkovou zdravotní péči v těchto oborech: 

1. chirurgie,   

2. vnitřní lékařství,   

3. anesteziologie a intenzivní medicína. 

Požadavek na počet 500 vyšetřených dětí - viz 

návrh č. 1) umožňující nasmlouvat realizaci 

těchto výkonů na smluvním pracovišti 
 

vyslat školence na 3měsíční praxi do jiného 

zařízení, které tento požadavek splňuje 

Institut klinické a 

experimentální medicíny 

   

  Základním cílem novelizace vyhlášky  

č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních 

kmenech lékařů bylo odstranit bariéry 

průchodnosti specializačního vzdělávání a 

umožnit akreditaci k zajištění vzdělávání 

v základních kmenech většímu počtu 

poskytovatelů, z nichž mnozí je v minulosti 

běžně a ve vysoké kvalitě zajišťovali. 

Týkalo se to zejména vysoce specializovaných 

pracovišť (jako například IKEM Praha, 

CKTCH či MOÚ), která dle výše uvedené 

vyhlášky přestala splňovat požadavky na 
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zajištění tzv. průřezových odborných praxí 

(praxe v oborech anesteziologie a intenzivní 

medicína, chirurgie a vnitřní lékařství) na 

vlastních pracovištích. Obdobnému problému 

čelili také regionální poskytovatelé 

zdravotních služeb, kteří ve svém regionu 

působí jako součást určité sítě více zařízení, jež 

zajišťují základní spektrum péče společně. 

V novelizaci došlo k určitému rozvolnění 

požadavků. 

Zásadní změna spočívá v kapitole III. 

jednotlivých základních kmenů, která definuje 

požadavky na technické a věcné vybavení a 

personální zabezpečení pro pracoviště. Tyto 

požadavky jsou podmínkou pro získání 

akreditace, k provádění specializačního 

vzdělávání lékařů.  

V této kapitole bylo mezi definicemi pro 

pracoviště jednotlivých oborů, kde probíhá 

praxe, odstraněno slovní spojení „a současně“. 

To znamenalo, že jedno pracoviště 

(akreditované zařízení) muselo být schopné 

splnit podmínky současně pro všechny zde 

uvedené obory, nejčastěji vnitřní lékařství, 

chirurgii a anesteziologii a intenzivní 

medicínu. Bez toho nemohlo být akreditováno.  

Návrh nyní umožňuje akreditovat zařízení i 

tehdy, pokud splní požadavky na zajištění 

alespoň jednoho ve vyhlášce uvedeného oboru. 

Možnost, aby akreditované zařízení uzavřelo 

smlouvu s jiným akreditovaným zařízením o 

zajištění specializačního vzdělávání, je potom 

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



 45 

dána přímo zákonem č. 95/2004 Sb.  

Další změnou je snížení požadavků na objem 

poskytované péče v některých oborech (např. 

snížen požadavek na celkový počet anestezií 

v anesteziologickém kmeni). 

 

Obecné připomínky 

IKEM 

 Obecné připomínky IKEM 

 

 

  1. Vnímáme a oceňujeme pozitivní posun, 

přesto vyhláška dle našeho názoru stále 

nedostatečně reflektuje dvě základní 

premisy: 

a. Zásadní je, aby školenec získal 

kvalitní vzdělání, včetně 

praktických dovedností, splnil 

odborné požadavky definované 

odbornou společností a aby je získal 

na erudovaném pracovišti. Méně 

důležité je, zda jsou pod hlavičkou 

jedné organizace. Jinými slovy měla 

by být umožněna pružná spolupráce 

mezi poskytovateli zdravotní péče, 

která se dané problematice věnují. 

Například v chirurgii lze získat část 

dovedností na špičkové břišní 

chirurgii a jinou část na 

specializovaném traumatologickém 

pracovišti. Pro kvalitu vzdělání je 

požadavek na to, aby obě 

pracoviště byla součástí jednoho 

zdravotnického zařízení, mnohem 

Vysvětleno 

Ad 1a) Návrh vyhlášky umožňuje smluvní 

zajištění praxí. Není nutné, aby všechny 

odborné praxe byly zajištěny jedním 

poskytovatelem zdravotních služeb.  
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méně podstatný než jejich kvalita.  

b. Požadavky na školence i na 

školitele by měly reflektovat fakt, 

že se jedná o kmen čili o základní 

orientaci v oboru. Většina oborů, 

zejména těch větších (interna, 

chirurgie, anesteziologie apod.) je 

již dlouho přirozeným vývojem 

rozčleněna na specializované 

podobory, které ale stále mají 

společný základ příslušného oboru. 

To znamená, že příslušný 

specialista – např. kardiolog, 

gastroenterolog, diabetolog či 

nefrolog je nepochybně dostatečně 

erudován pro výuku internistů 

v rozsahu základního kmene. To 

samé platí i pro další obory – 

porodnictví a gynekologie, 

anesteziologie se svými podobory, 

apod.  

 

 

Ad 1b) 

Lékaře se specializovanou způsobilostí vnitřní 

lékařství není možní nahradit lékařem se 

specializovanou způsobilostí v jiném oboru 

s interním kmenem, např. mikrobiologem 

  2. Ve vyhlášce není explicitně vyjádřena 

a definována možnost nasmlouvání 

péče mezi dvěma zdravotnickými 

zařízeními. Z vyhlášky vyplývá, že 

zdravotnické zařízení si s jiným 

poskytovatelem může nasmlouvat 

spolupráci pouze pro celý kmen, 

nikoliv jen pro některou z jeho částí.  

Například: pokud určité zdravotnické zařízení 

má oprávnění k poskytování chirurgické péče a 

Vysvětleno  

Tuto možnost stanoví zákon 95/2004 Sb. 

v rámci procesu akreditace (viz § 14 odst. 2 

písm. c) zákona.) 

Stávající znění vyhlášky pouze stanovilo, že 

akreditované zařízení musí současně plnit 

požadavky na více pracovišť. Toto bylo 

z návrhu odstraněno. 
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provádí všeobecnou chirurgii, ale už ne 

traumatologii či ortopedii, má možnost si tuto 

péči nasmlouvat s jiným oddělením pouze 

v rámci téhož zdravotnického zařízení. 

Nemá možnost si to nasmlouvat s jiným 

poskytovatelem. 

To prakticky vylučuje z možnosti obdržet 

akreditaci pro obor chirurgie poskytovateli 

zdravotnických služeb, který neprovádí 

traumatologii. 

Navrhujeme proto úpravu ve smyslu možnosti 

nasmlouvat si tu část péče, kterou dané 

zařízení neposkytuje, s jiným akreditovaným 

zařízením a bez omezení pouze na celý kmen. 

 

  3. Není specifikováno, jak postupovat u lékařů 

pracujících už nyní více než rok na 

„neakreditovaném pracovišti“, které po 

schválení této novely bude akreditováno. 

Navrhujeme uznání praxe jako na 

akreditovaném pracovišti. Tedy jakýsi 

generální pardon po období „šedé zóny“, ve 

které nastavené parametry původní vyhlášky 

způsobovaly až absurdní situace – například 

pro největší česká kardiochirurgická pracoviště 

- IKEM a CKTCH nemožnost poskytovat 

vzdělávání v základním kardiochirurgickém 

kmeni. 

Vysvětleno 

  

Jsou doplněna další přechodná ustanovení. 

  4. V obecné části platné pro všechny kmeny je 

specifikováno, že musí disponovat lékařem 

v oboru vnitřní lékařství a interním oddělení. 

V současné době mnohé velké nemocnice, 

Neakceptováno 

 Ad 4) Lékaře se specializovanou způsobilostí 

vnitřní lékařství není možní nahradit lékařem 

se specializovanou způsobilostí v jiném oboru 

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



 48 

včetně fakultních, mají oborově zaměřené 

interní kliniky či oddělení a nedisponují 

všeobecným interním oddělení. Také mnoho 

odborníků má základní atestaci (kmenem) a 

specializované vzdělání ve svém oboru (či 

historicky nástavbovou atestaci). Jedná se o 

mnoho oborů – kardiologie, gastroenterologie, 

nefrologie, endokrinologie a diabetologie, 

onkologie, apod. A tento trend bude jistě 

pokračovat.  

Ve vyhlášce tak není specifikován či přesně 

definován termín vnitřní lékařství pro potřeby 

vzdělání v základních kmenech. 

Vzhledem k tomu, že prakticky na všech 

oborově specializovaných pracovištích jsou 

zkušení lékaři s mnoholetou praxí, kteří zcela 

jistě mají dostatečné znalosti ve všeobecné 

interně v rozsahu nezbytném pro základní 

kmeny, navrhujeme úpravu ve smyslu, že pro 

potřeby akreditace kmene  

vnitřní lékařství je péče zajišťována lékaři se 

specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní 

lékařství nebo v jiném oboru se společným 

interním kmenem 

s interním kmenem, např. mikrobiologem.  

 

Připomínky k jednotlivým 

kmenům 

 Připomínky k jednotlivým kmenům 

 

 

  Základní kmen anesteziologický 

Část I. a 1)  

Vyhláška uvádí požadavek na praxi u 

poskytovatele zdravotních služeb majícího 

oprávnění k poskytování lůžkové péče a to 

Upraveno jinak.  

Návrh byl v této části upraven. Akreditované 

zařízení musí samo zajišťovat alespoň 2 

z uvedených 5 oborů.  Pokud péči v některém 
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celkem ve 4 z níže uvedených oborů:  

1. chirurgie,  

2. gynekologie a porodnictví,  

3. ortopedie a traumatologie pohybového 

ústrojí,  

4. otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 

krku,  

5. urologie 

Všechny v délce 18 týdnů.  

Nezpochybňujeme nutnost dostatečné praxe v 

průřezových odbornostech, nicméně ve 

srovnatelných vzdělávacích programech pro 

rezidenty bývá praxe v chirurgii vždy delší než 

v ostatních oborech. Odpovídá to i poměru 

provozu, výkonů, sálů i v našich fakultních 

nemocnicích. Navrhujeme proto pro body 2.- 

5. zkrátit požadovanou praxi na cca 14 týdnů a 

adekvátně prodloužit praxi pro chirurgii. 

 

z uvedených oborů samo nesplňuje, musí 

školence vyslat do jiného zařízení, které péči 

v tomto oboru zajišťuje, a to alespoň na 14 

týdnů.  

 

  Základní kmen chirurgický 

Ve vyhlášce je výslovně uvedeno: 

Pokud školící pracoviště chirurgie neprovádí 

ošetření traumat pohybového ústrojí, je 

povinno umožnit školenci k provedení 

předepsaných povinných výkonů a jejich 

asistencí z oblasti traumatologie pohybového 

aparátu na pracovišti, které toto provádí 

v rámci téhož zdravotnického zařízení. 

Nemožnost nasmlouvat traumotologii u jiného 

poskytovatele by IKEM prakticky vyloučila 

z možnosti získat akreditaci pro základní 

chirurgický kmen. 

Akceptováno jinak  

Pokud zařízení neplní požadavek na ošetření 

500 traumat ročně, bylo umožněno vyslat 

školence na 3měsíční praxi do jiného zařízení, 

které tento požadavek splňuje 
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Navrhujeme úpravu ve smyslu umožnění 

nasmlouvání traumatologie i v rámci 

základního kmene chirurgie, respektive obecně 

nasmlouvání péče ve dvou (případně i více) 

zdravotnických zařízení v rámci jednoho 

kmene. 
 

  Základní kmen interní 

Navrhujeme definovat, které interní obory 

mohou poskytovat vzdělání v interním kmeni a 

umožnit nahradit nebo částečně nahradit pobyt 

na všeobecné interně stážemi na jednotlivých 

interních pracovištích (kardiologie, nefrologie, 

gastroenterologie, diabetologie). Jinými slovy 

akceptovat praxi na oddělení nejen 

s neselektovaným příjmem, ale i s příjmem 

nízkoprahovým.  

Stejně jako u ostatních oborů umožnit uzavřít 

smlouvu o vzdělávání na část interního kmene 

s jiným poskytovatelem.  

 

Vysvětleno 

V případě interního kmene postačuje, pokud 

akreditované zařízení disponuje alespoň interní 

JIP nebo interní ambulancí dle specifikace. 

Tento požadavek splňují i specializovaná 

zařízení. Pracoviště s neselektovaným příjmem 

je možné zajistit smluvně 

  Kardichirurgický kmen 

Délka i rozvržení praxe bez připomínek, kromě 

uvedených v obecné části. 

 

  Základní kmen patologický 

Bez připomínek, kromě uvedených v obecné 

části 

 

 

  Základní kmen radiologický 

Řada pracovišť nesplní všechny požadavky na 

praktické dovednosti jak rozsahem, tak počty – 

Akceptováno jinak 

 Pokud zařízení neplní požadavek na počet 

skiagrafických vyšetření dětí, bylo umožněno 
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„skiagrafická, diagnostická a ultrazvuková 

diagnostika v celém rozsahu a specifika 

ultrazvukové a skiagrafické diagnostiky 

v dětském věku“. 

Navrhujeme smluvně umožnit absolvovat část 

vzdělání na jiném akreditovaném pracovišti, 

které se věnuje problematice, jíž se dané 

zařízení v dostatečném rozsahu nezabývá. 

 

vyslat školence na 3měsíční praxi do jiného 

zařízení, které tento požadavek splňuje. 

Sdružení soukromých 

nemocnic České 

republiky, z. s. 

 

   

  Do § 1a se na konec za písmeno s)  

doplňuje věta: 

„Část vzdělávacího plánu lze absolvovat i 

v jiných smluvních zařízeních. Toto platí 

(zejména) pro předepsanou praxi mimo vlastní 

obor kmene, či pro praxi v rámci vlastního 

oboru kmene, která musí být absolvovaná ve 

specializovaném centru“.  

 

Odůvodnění: 

Tato připomínka vychází z Odůvodnění návrhu 

vyhlášky, kde se píše:  

„Kromě odstranění povinností zajišťovat na 

vlastních pracovištích vzdělávání v tzv. 

průřezových oborech společných pro všechny 

základní kmeny (anesteziologie a intenzivní 

medicína, chirurgie a vnitřní lékařství)“… 

Vysvětleno 

Tuto možnost smluvních vztahů stanoví zákon 

95/2004 Sb. již pro potřeby akreditace. Není 

tedy nutné ve vyhlášce uvádět (viz § 14 odst. 2 

písm. c) zákona.) 

 

Stávající znění vyhlášky pouze stanovilo 

omezení, že akreditované zařízení musí 

současně plnit požadavky na pracoviště více 

oborů. Toto bylo z posuzovaného návrhu 

vypuštěno.  
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Aniž by však samotný návrh tuto možnost 

zakotvoval. Tedy tato připomínka sesoulaďuje 

odůvodnění návrhu vyhlášky s vlastním textem 

návrhu vyhlášky 

    

 

V Praze dne              září  2020                                                                                                         Podpis 

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


