
 

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ………………………….2020, 

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

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

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

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

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

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

č.  126/2016 Sb., zákona č. 67/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb., 

zákona č. 284/2018 Sb., zákona č. 176/2019 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:  

1. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lékař se specializovanou způsobilostí, který je 

zařazený do vzdělávání v nástavbovém oboru podle § 21e, může v rámci výkonu povolání 

lékaře vykonávat činnosti, k jejichž samostatnému výkonu je oprávněn lékař se zvláštní 

specializovanou způsobilostí v příslušném nástavbovém oboru, avšak pouze pod odborným 

dohledem lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v tomto nástavbovém oboru.“. 

2. V § 5 odstavec 4 zní: 

„(4) Specializační vzdělávání probíhá jako celodenní průprava v akreditovaných 

zařízeních v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době2b), která je 

odměňována2b). Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při 

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

polovina stanovené týdenní pracovní doby, není-li dále stanoveno jinak; jde-li o osobu na 

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

pracovní doby nesmí být nižší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. V případě 

vzdělávání ve specializačním oboru hygiena a epidemiologie nesmí být rozsah rozvolněné 

přípravy nižší, než je jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. V případě rozvolněné 

přípravy celková délka, úroveň a kvalita vzdělávání nesmí být nižší než v případě celodenní 

průpravy. Do specializačního vzdělávání lékaře se nezapočítává doba výkonu 

zdravotnického povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. Ministerstvo může 

na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a 

rozhodnout o započtení délky odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do 
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specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště v období, kdy v něm účastník 

specializačního vzdělávání uskutečňoval odbornou praxi, 

a)  splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím 

programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, nebo  

b)  nesplňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace, avšak bylo schopno zajistit 

účastníkovi vzdělávání v nástavbovém oboru přípravu potřebnou k přistoupení k 

závěrečné zkoušce nástavbového oboru, pokud udělení výjimky doporučí ve svém 

stanovisku nadpolovičním počtem všech členů akreditační komise oboru, do jehož 

vzdělávání má být odborná praxe započtena a následně nadpolovičním počtem všech 

členů vzdělávací rada lékařů. 

Ministerstvo vydá rozhodnutí do 120 dní ode dne podání žádosti. Součástí žádosti o výjimku 

podle písmene b) je detailní popis výkonu povolání lékaře účastníkem včetně výčtu 

provedených výkonů za období od získání odborné způsobilosti do podání žádosti o 

výjimku. Na základě výjimky uvedené ve větě šesté lze do specializačního vzdělávání 

započíst nejvýše tři čtvrtiny stanovené délky specializačního vzdělávání v příslušném oboru, 

pokud dále není uvedeno jinak. V rámci řízení o žádosti o započtení délky odborné praxe 

účastníka specializačního vzdělávání může ministerstvo, a v případě žádosti podle písmene 

b) také vzdělávací rada lékařů nebo akreditační komise pro obor, do kterého má být odborná 

praxe započtena, ověřit průběh odborné praxe na neakreditovaném pracovišti na místě a 

vyžádat si podrobné informace o průběhu odborné praxe, včetně zdravotnické dokumentace. 

Akreditační komise může na základě těchto informací ve svém stanovisku navrhnout 

započtení délky kratší, než o kterou účastník žádá, a to zejména v případech, kdy shledá 

rozsah a počet výkonů poskytovaných v neakreditovaném zařízení za nedostačující. 

Ministerstvo rozhodne o započtení kratší délky odborné praxe, než o kterou účastník žádá, 

pokud stanovisko akreditační komise schválí vzdělávací rada lékařů.“. 

3. V § 5a odst. 2 se za slovo „je“ vkládá slovo „nejméně“.  

4. V § 5a odstavec 3 zní:  

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

zkoušce je splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických 

dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Ve vlastním specializovaném 

výcviku lze pokračovat i před splněním požadavků uvedených ve větě druhé nebo nebyla-li 

dosud složena zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni.“. 

5. V § 5a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:  

„(4) Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek 

pro přihlášení k atestační zkoušce, přičemž k atestační zkoušce se může lékař přihlásit 

nejdříve  

a) 4 měsíce po úspěšném složení zkoušky po ukončeném vzdělávání v základním kmeni 

všeobecné praktické lékařství, nebo 
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b) 10 měsíců po úspěšném složení zkoušky po ukončení vzdělávání v 

ostatních základních kmenech.“.  

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.  

6. V § 6 odst. 3 větě první se za slovo „lékař“ vkládají slova „s ukončeným vzděláváním 

v základním kmeni nebo“.   

7. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Doškolení lékaře s ukončeným vzděláváním v základním kmeni probíhá 

v akreditovaném zařízení pro příslušný základní kmen. Doškolení lékaře se specializovanou 

způsobilostí probíhá v akreditovaném zařízení pro příslušný obor.“.  

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.  

8. V § 6 odst. 5 větě první se za slovo „Lékař“ vkládají slova „s ukončeným vzděláváním 

v základním kmeni nebo“ a slovo „třetí“ se nahrazuje slovem „druhé“. 

9. V § 6 odst. 8 se slova „nebo poskytovatel zdravotních služeb“ zrušují.  

10. V § 13 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, pokud dále není stanoveno 

jinak“. 

11. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:  

„(4) Na základě akreditace udělené pro základní kmen nebo vlastní specializovaný výcvik 

v oborech anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, chirurgie, 

pediatrie nebo vnitřní lékařství lze rovněž provádět části vzdělávání v základním kmeni 

všeobecné praktické lékařství, které se těchto oborů týkají.“. 

12. V § 16 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „, pokud pro příslušný 

základní kmen byla zřízena akreditační komise“.  

13. V 16 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.  

14. V § 16 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které 

zní: 

„d) posuzuje žádosti o započtení praxe na neakreditovaném pracovišti podle § 5 odst. 4 a 

podle § 21 odst. 4. “.   

15. V § 16a odst. 4 se na konci textu věty poslední doplňují slova „a posuzují žádosti o započtení 

praxe na neakreditovaném pracovišti podle § 5 odst. 4 a podle § 21a odst. 4“. 

16. V § 17 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g) identifikaci smluvních zařízení podle § 14 odst. 2 písm. c), včetně specifikace části 

vzdělávacího programu zajišťovaného prostřednictvím smluvních zařízení a počtu 

školicích míst.“. 

17. V § 17 odst. 5 se věta poslední zrušuje.  

18. V § 17 odst. 6 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.  
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19.  V § 17 odst. 6 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se 

písmeno e), které zní:  

„e) žadatel hodlal část vzdělávacího programu zajišťovat prostřednictvím smluvních zařízení 

a byla vyčerpána kapacita školicích míst smluvních zařízení pro období, na které je 

požádáno o akreditaci“.  

20. Nadpis § 21e „Certifikovaný kurz“ se zrušuje.  

21. V § 21e odstavec 4 zní:  

„21e 

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

akreditovaných podle tohoto zákona v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní 

době2b), která je odměňována. Vzdělávání v nástavbovém oboru může probíhat jako 

rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, 

přitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby, není-

li dále stanoveno jinak; v případě vzdělávání v nástavbovém oboru posudkové lékařství 

nesmí být rozsah rozvolněné přípravy nižší, než je jedna pětina stanovené týdenní pracovní 

doby. V případě rozvolněné přípravy celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v 

případě celodenní průpravy. Ministerstvo může na základě písemné žádosti účastníka 

vzdělávání v nástavbovém oboru udělit výjimku a rozhodnout o započtení délky odborné 

praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do vzdělávání v nástavbovém oboru v 

případě, že toto pracoviště v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání 

uskutečňoval odbornou praxi, 

a) splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím 

programem, podle kterého se účastník vzdělávání v nástavbovém oboru vzdělával, nebo  

b) nesplňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace, avšak bylo schopno zajistit 

účastníkovi vzdělávání v nástavbovém oboru přípravu potřebnou k přistoupení k závěrečné 

zkoušce nástavbového oboru, pokud udělení výjimky doporučí ve svém stanovisku 

nadpolovičním počtem všech členů akreditační komise oboru, do jehož vzdělávání má být 

odborná praxe započtena a následně nadpolovičním počtem všech členů vzdělávací rada 

lékařů. 

Ministerstvo rozhodne do 120 dní ode dne podání žádosti. Na základě výjimky uvedené ve 

větě čtvrté lze do vzdělávání v nástavbovém oboru započíst nejvýše tři čtvrtiny stanovené 

délky vzdělávání v příslušném nástavbovém oboru, pokud dále není stanoveno jinak. V 

rámci řízení o žádosti o započtení délky odborné praxe účastníka vzdělávání v 

nástavbovém oboru může ministerstvo, a v případě žádosti podle písmene b) také 

vzdělávací rada lékařů nebo akreditační komise pro obor, do kterého má být odborná praxe 

započtena, ověřit průběh odborné praxe na neakreditovaném pracovišti na místě a vyžádat 

si podrobné informace o průběhu odborné praxe, včetně zdravotnické dokumentace. 

Akreditační komise může na základě těchto informací ve svém stanovisku navrhnout 

započtení délky kratší, než o kterou účastník žádá, a to zejména v případech, kdy shledá 

rozsah a počet výkonů poskytovaných v neakreditovaném zařízení za nedostačující. 
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Ministerstvo rozhodne o započtení kratší délky odborné praxe, než o kterou účastník žádá, 

pokud stanovisko akreditační komise schválí vzdělávací rada lékařů.“.  

 

22. V § 21e se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:  

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

započte část povinné odborné praxe, kterou lékař nebo farmaceut absolvoval v průběhu 

vzdělávání v úspěšně ukončeném vzdělávání v základním kmeni lékařů nebo farmaceutů, 

pokud lékař nebo farmaceut,  vykonával v posledních 8 letech alespoň 5 let zdravotnické 

povolání lékaře nebo farmaceuta ve specializačním oboru, který navazuje na základní kmen, 

jehož povinné odborné praxe se započtení týká, a to ke dni doručení žádosti o započtení. Pro 

započtení praxe se použije přiměřeně § 5 odst. 8; týká-li se započtení nástavbového oboru, 

který je uveden ve sdělení ministerstva, použije se pro započtení obdobně § 5 odst. 9.“. 

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.  

23. V § 34 odst. 5 se slovo „čtyřikrát“ nahrazuje slovem „pětkrát“.  

24. V § 34 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Do této lhůty se započítává i doba, na kterou se 

řízení přeruší podle odstavce 4.“. 

25. V § 36 se na konci odstavce 2 doplňuje závěrečná část ustanovení, která zní:  

„Odborná praxe podle věty první může být vykonávána pouze v akreditovaném zařízení, 

které je akreditováno podle § 13 odst. 1 písm. a) pro základní kmen, ve kterém je možné se 

vzdělávat ve specializačním oboru nebo podle § 13 odst. 1 písm. d) pro obor specializačního 

vzdělávání nebo podle § 13 odst. 1 písm. f) pro nástavbový obor, v němž má být 

zdravotnické povolání nebo odborná praxe vykonávána a současně má platné oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru ve formě lůžkové péče“. 

26. V § 36 odst. 4 se slova „2 let“ nahrazují slovy „3 let“. 

27. V § 36 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „, po celou dobu výkonu 

zdravotnického povolání žadatele podle odstavce 1 nebo odborné praxe podle odstavce 2 

nebo 3“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova „nebo v případě, že v akreditovaném 

zařízení není garant příslušného oboru stanoven, lékař nebo zubní lékař vykonávající 

vedoucí funkci18) v příslušném akreditovaném zařízení.  

28. V § 37 odst. 1 písm. n) se za slovo „obsah“ vkládají slova „a celkovou délku“. 

29. V § 37 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:  

„v) maximální možnou délku povinné odborné praxe absolvované v průběhu vzdělávání 

v jednotlivých základních kmenech lékařů a farmaceutů, která může být započtena do 

vzdělávání v příslušných nástavbových oborech lékařů a farmaceutů.“. 

30. Za § 38a se vkládá nový § 38b, který zní:  
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„38b 

„(1) Oborná praxe, kterou lékaři a farmaceuti zařazení po 30. červnu 2017 do oboru 

specializačního vzdělávání absolvují v rámci vzdělávání v základním kmeni podle 

vzdělávacích programů platných před 30. červnem 2017 u poskytovatele zdravotních 

služeb, který byl akreditovaným zařízením ke dni 30. června 2017  a takové vzdělávání 

zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději do  30. října 2020 podá žádost o udělení 

akreditace, se považuje za povinnou odbornou praxi, která byla absolvována 

v akreditovaném zařízení, a to v rozsahu, který odpovídá obsahu vzdělávání v základním 

kmeni vzdělávacího programu, podle kterého se vzdělává, a v délce trvání povinné 

odborné praxe, kterou u poskytovatele zdravotních služeb absolvoval, nejdéle však do 

data  nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace. 

(2) Odborná praxe, kterou lékaři zařazení po 30. červnu 2017 do oboru 

specializačního vzdělávání pediatrie absolvují  v rámci vzdělávání v základním kmeni 

pediatrickém podle vzdělávacích programů dětské lékařství nebo praktické lékařství pro 

děti a dorost platných před 30. červnem 2017 u poskytovatele zdravotních služeb, který byl 

akreditovaným zařízením pro uskutečňování vzdělávacího programu dětské lékařství nebo 

praktické lékařství pro děti a dorost ke dni 30. června 2017  a takové vzdělávání zajišťoval 

i po 30. červnu 2017 a nejpozději do 30. října 2020 podal žádost o udělení akreditace pro 

uskutečňování vzdělávání v základním kmeni pediatrickém, se považuje za povinnou 

odbornou praxi pro obor pediatrie, která  byla absolvovaná v akreditovaném zařízení, a to 

v rozsahu, který odpovídá obsahu vzdělávání v základním pediatrickém kmeni, podle 

kterého se vzdělává, a v délce trvání povinné odborné praxe, kterou u poskytovatele 

zdravotních služeb absolvoval, nejdéle však do data  nabytí právní moci rozhodnutí o 

žádosti o udělení akreditace.  

(3) Odborná praxe, kterou lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení po 30. červnu 

2017 do oboru specializačního vzdělávání absolvují v rámci vzdělávání ve vlastním 

specializovaném výcviku podle vzdělávacích programů platných před 30. červnem 2017  u 

poskytovatele zdravotních služeb, který byl akreditovaným zařízením ke dni 30. června 

2017 a takové vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději do 31. července 

2021 podá žádost o udělení akreditace,  se považuje za absolvování povinné odborné praxe 

ve vlastním specializovaném výcviku, která byla absolvována v akreditovaném zařízení, a 

to v rozsahu, který odpovídá obsahu vzdělávacího programu oboru specializačního 

vzdělávání, podle kterého se vzdělává, a v délce trvání povinné odborné praxe, kterou u 

poskytovatele zdravotních služeb absolvoval, nejdéle však do data  nabytí právní moci 

rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace.  

(4) Odborná praxe, kterou lékaři zařazení po 30. červnu 2017 do oboru 

specializačního vzdělávání pediatrie absolvují v rámci vzdělávání ve vlastním 

specializovaném výcviku podle vzdělávacích programů  dětské lékařství nebo praktické 

lékařství pro děti a dorost platných před 30. červnem 2017 u poskytovatele zdravotních 

služeb, který byl akreditovaným zařízením pro uskutečňování vzdělávacího programu  

dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost ke dni 30. června 2017  a takové 

vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději 30. října 2020 podá žádost o udělení 
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akreditace pro uskutečňování vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku pro obor 

pediatrie, se považuje za povinnou odbornou praxi pro obor pediatrie, která  byla 

absolvovaná v akreditovaném zařízení, a to v rozsahu, který odpovídá obsahu vzdělávacího 

programu oboru pediatrie, podle kterého se vzdělává, a v délce trvání povinné odborné 

praxe, kterou u poskytovatele zdravotních služeb absolvoval, nejdéle však do data  nabytí 

právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace.  

(5) Odborná praxe, kterou lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazení po 30. červnu 

2017 do nástavbového oboru absolvují v rámci vzdělávání v nástavbovém oboru podle 

vzdělávacích programů pro obory certifikovaných kurzů platných před 30. červnem 2017 

u poskytovatele zdravotních služeb, který byl akreditovaným zařízením ke dni 30. června 

2017 a takové vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději do 31. října 2021 

podá žádost o udělení akreditace pro zajišťování vzdělávání v nástavbovém oboru, se 

považuje za absolvování odborné praxe v nástavbovém oboru, která byla absolvována na 

pracovišti v akreditovaném zařízení, a to v rozsahu, který odpovídá obsahu vzdělávání 

v nástavbovém oboru podle vzdělávacího programu, podle kterého se vzdělává, a v délce 

trvání odborné praxe, kterou u poskytovatele zdravotních služeb absolvoval, nejdéle však 

do data nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace.  

(6) Odborná praxe, kterou farmaceuti zařazení po 30. červnu 2017 do oboru 

specializačního vzdělávání praktické lékárenství absolvují v rámci vzdělávání v oboru 

specializačního vzdělávání praktické lékárenství podle vzdělávacího programu pro obor 

veřejné lékárenství platného před 30. červnem 2017  u poskytovatele zdravotních služeb, 

který byl akreditovaným zařízením pro uskutečňování vzdělávacího programu pro obor 

veřejné lékárenství ke dni 30. června 2017 a takové vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 

2017 a nejpozději do 31. července 2021 podá žádost o udělení akreditace pro zajišťování 

vzdělávání ve specializačním oboru praktické lékárenství, se považuje za absolvování 

odborné praxe v oboru specializačního vzdělávání praktické lékárenství, která byla 

absolvována na pracovišti v akreditovaném zařízení, a to v rozsahu, který odpovídá obsahu 

vzdělávacího programu oboru praktické lékárenství, a v délce trvání povinné odborné 

praxe, kterou u poskytovatele zdravotních služeb absolvoval, nejdéle však do data nabytí 

právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace. 

(7) Odborná praxe, kterou lékaři zařazení po 30. červnu 2017 do nástavbového oboru 

pracovní lékařství absolvují v rámci vzdělávání v nástavbovém oboru pracovní lékařství 

podle vzdělávacího programu pro základní obor pracovní lékařství platného před 30. 

červnem 2017 u poskytovatele zdravotních služeb, který byl akreditovaným zařízením pro 

uskutečňování vzdělávacího programu pracovní lékařství ke dni 30. června 2017 a takové 

vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději do 31. října 2021 podá žádost o 

udělení akreditace pro nástavbový obor pracovní lékařství,  se považuje za absolvování 

odborné praxe v nástavbovém oboru pracovní lékařství, která byla absolvována na 

pracovišti v akreditovaném zařízení, a to v rozsahu, který odpovídá obsahu vzdělávacího 

programu nástavbového oboru pracovní lékařství, a v délce trvání odborné praxe, kterou u 

poskytovatele zdravotních služeb absolvoval, nejdéle však do data nabytí právní moci 

rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace. 
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(8) Odborná praxe, kterou lékaři zařazení po 30. červnu 2017 do nástavbového oboru 

úrazová chirurgie absolvují v rámci vzdělávání v nástavbovém oboru úrazová chirurgie 

podle vzdělávacího programu pro základní obor traumatologie platného před 30. červnem 

2017 u poskytovatele zdravotních služeb, který byl akreditovaným zařízením pro 

uskutečňování vzdělávacího programu traumatologie ke dni 30. června 2017 a takové 

vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději do 31. října 2021 podá žádost o 

udělení akreditace pro nástavbový obor úrazová chirurgie, se považuje za absolvování 

odborné praxe v nástavbovém oboru úrazová chirurgie,  která byla absolvována na 

pracovišti v akreditovaném zařízení, a to v rozsahu, který odpovídá obsahu vzdělávacího 

programu nástavbového oboru úrazová chirurgie, a v délce trvání odborné praxe, kterou u 

poskytovatele zdravotních služeb absolvoval, nejdéle však do data nabytí právní moci 

rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace. 

(9) Odborná praxe, kterou farmaceuti zařazení po 30. červnu 2017 do nástavbového 

oboru nemocniční lékárenství absolvují v rámci vzdělávání v nástavbovém oboru 

nemocniční lékárenství podle vzdělávacího programu pro základní obor nemocniční 

lékárenství platného před 30. červnem 2017 u poskytovatele zdravotních služeb, který byl 

akreditovaným zařízením pro uskutečňování vzdělávacího programu nemocniční 

lékárenství ke dni 30. června 2017 a takové vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a 

nejpozději do 31. října 2021 podá žádost o udělení akreditace pro nástavbový obor 

nemocniční lékárenství, se považuje za absolvování odborné praxe v nástavbovém oboru 

nemocniční lékárenství, která byla absolvována na pracovišti v akreditovaném zařízení, a 

to v rozsahu, který odpovídá obsahu vzdělávacího programu nástavbového oboru 

nemocniční lékárenství, a v délce trvání odborné praxe, kterou u poskytovatele zdravotních 

služeb absolvoval, nejdéle však do data nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení 

akreditace.“. 

31. V § 43b odst. 1 a 2 se text „§ 5a odst. 4 a 6“ nahrazuje textem „§ 5a odst. 5 a 7“ a text „§ 

21e odst. 6 a 7“ se nahrazuje textem „§ 21e odst. 7 a 8“. 

32. V § 44 odst. 1 se slova „, urologie nebo hygiena a epidemiologie“ nahrazují slovy „nebo 

urologie“.  

 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Odborná praxe, kterou lékaři zařazení po 30. červnu 2017 do oboru specializačního 

vzdělávání všeobecné praktické lékařství absolvovali přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona v oborech anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie 

a porodnictví, chirurgie, vnitřní lékařství a pediatrie v rámci vzdělávání 

v základním interním kmeni nebo základním kmeni všeobecné praktické 

lékařství  u poskytovatele zdravotních služeb akreditovaného pro základní kmen 

nebo vlastní specializovaný výcvik v oborech uvedených v § 13 odst. 4 zákona 
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č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

považuje za povinnou odbornou praxi absolvovanou v zařízení akreditovaném pro 

obor všeobecné praktické lékařství.  

2. Lékaři, kteří úspěšně složili zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se mohou přihlásit k atestační zkoušce 

v termínech podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.  

3. Poskytovatel zdravotních služeb, který není akreditovaným zařízením, může 

uskutečňovat doškolení lékařů podle § 6 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 6 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do dne, kdy dokončí doškolení lékaři, 

kteří zahájili doškolení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.   

4. Do celkového počtu podaných žádostí o uznání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky podle § 34 odst. 5 zákona 

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

započítají žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 34 

odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. V případě, že počet žádostí o uznání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky, které uchazeč podal 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, převyšuje maximální počet stanovený 

v § 34 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, může uchazeč po dni nabytí účinnosti tohoto zákona podat ještě 

jednu žádost.    

5. Výkon odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem nabývání 

odborných nebo praktických zkušeností podle § 36 odst. 2, který se uskutečňuje na 

základě rozhodnutí, které nabylo právní moci přede dnem účinnosti tohoto zákona, 

se uskuteční podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

6. Správní řízení o žádosti o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře 

nebo farmaceuta za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností podle 

§ 36 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, která nebyla ukončena vydáním pravomocného rozhodnutí přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují, čemž správní orgán účastníka 

řízení informuje. 

7. Do celkové doby odborné praxe podle § 36 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí tohoto zákona, se započítá i doba vykonané odborné praxe 

povolené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 36 odst. 4 zákona 

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

8. Lékaři, kteří získali specializaci I. stupně v oboru hygiena a epidemiologie podle 

vyhlášky č. 72/1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných 

pracovnících ve zdravotnictví, ve znění vyhlášky č. 4/1978 Sb., nebo vyhlášky 
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č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících 

ve zdravotnictví, ve znění vyhlášky č. 425/1990 Sb., a přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona nejméně 5 z posledních 20 let  

a) vykonávali zdravotnické povolání lékaře v oboru hygiena a epidemiologie, 

b) jako zaměstnanci nebo státní zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví plnili 

úkoly stanovené těmto orgánům podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo  

c) vykonávali vzdělávací činnost při zajišťování výuky na veřejných nebo státních 

vysokých školách v oboru hygiena a epidemiologie v rámci akreditovaného 

magisterského vzdělávacího programu,  

 

získávají ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona specializovanou způsobilost v 

oboru hygiena a epidemiologie. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen 

„ministerstvo“) nebo právnická osoba zřízená ministerstvem, kterou ministerstvo 

pověřilo výkonem některých činností podle zákona č. 95/2004 Sb., vydá na základě 

písemné žádosti lékaře, pokud splní podmínky uvedené ve větě první, osvědčení 

o specializované způsobilosti v oboru hygiena a epidemiologie. Ministerstvo nebo 

pověřená organizace vydá osvědčení do 90 dnů ode dne podání žádosti. Kromě 

obecných náležitostí podle správního řádu lékař k žádosti doloží doklady o získané 

specializaci I. stupně v oboru hygiena a epidemiologie podle věty první a doklad 

prokazující výkon zdravotnického povolání lékaře a dobu jeho trvání vydaný 

poskytovatelem zdravotních služeb anebo doklad o pracovněprávním vztahu nebo 

služebním poměru k orgánu ochrany veřejného zdraví a době jeho trvání vydaný 

příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví anebo doklad o výkonu vzdělávací 

činnosti a  době jeho trvání vydaný příslušnou veřejnou nebo státní vysokou školou. 

9. Správní řízení o vydání osvědčení o specializované způsobilosti v oboru hygiena a 

epidemiologie podle § 44 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla ukončena vydáním 

pravomocného rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí 

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

zákona.  

10. Správní řízení o žádosti o udělení výjimky a započtení odborné praxe probíhající na 

neakreditovaném pracovišti podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona ukončena vydáním pravomocného rozhodnutí a v nichž se jedná o 

absolvovanou odbornou praxi vymezenou v § 38b zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona zastavují. O zastavení správního řízení správní orgán účastníka řízení 

vyrozumí.  

 

 

Čl. III 
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Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. 
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