
Vybrané části zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta s vyznačenými změnami 

 

XXXXXXXX 

 

§ 5 

Specializovaná způsobilost lékaře 

 (1) Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením 

specializačního vzdělávání atestační zkouškou (§ 19 až 21), na jejímž základě je lékaři 

vydán ministerstvem diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru. 

Specializační vzdělávání lékaře probíhá ve specializačním oboru. Náležitosti a vzor 

diplomu o získání specializované způsobilosti stanoví prováděcí právní předpis. 

 (2) Specializační obory specializačního vzdělávání lékaře, označení odbornosti, 

základní kmeny pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání a délka specializačního 

vzdělávání jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

  (3) Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované 

způsobilosti nebo zvláštní specializované způsobilosti, pokud tento zákon nestanoví 

jinak. Výkonem povolání lékaře se specializovanou způsobilostí je činnost uvedená v § 

4 odst. 2 a dále činnost vzdělávací, posudková a činnost řídící u poskytovatele 

zdravotních služeb. Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí 

funkci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné anebo jako odborného zástupce 

poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách je získání 

specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem podle odstavce 1, popřípadě 

osvědčením nebo rozhodnutím ministerstva podle § 44. 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. 

 
 (4) Specializační vzdělávání probíhá jako celodenní průprava v akreditovaných 

zařízeních (§ 13) v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době2b) a 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; 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 tomto případě 

celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Do 

specializačního vzdělávání lékaře se nezapočítává doba výkonu zdravotnického 

povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. Ministr zdravotnictví může na 
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základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a 

rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do 

specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky 

pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník 

specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního 

vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. Ministr zdravotnictví vydá rozhodnutí do 90 

dní ode dne podání žádosti. Na základě výjimky uvedené ve větě čtvrté lze do 

specializačního vzdělávání započíst nejvýše tři čtvrtiny stanovené délky specializačního 

vzdělávání v příslušném oboru. V rámci řízení o žádosti účastníka specializačního 

vzdělávání může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na 

neakreditovaném pracovišti. 

(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 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. 
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Ministerstvo zdravotnictví 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.  

  (5) Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání 

podle prováděcích právních předpisů a vzdělávacích programů jednotlivých 

specializačních oborů. Specializační vzdělávání se skládá ze základního kmene, na 

který navazuje vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku. Specializační 

vzdělávání zahrnuje účast na veškerých lékařských výkonech v rámci oboru, ve kterém 

specializační vzdělávání probíhá, včetně případné účasti v nepřetržitém pracovním 

režimu. Specializační vzdělávání se uskutečňuje v základním pracovněprávním vztahu 

nebo ve služebním poměru. Vzdělávací programy schvaluje ministerstvo a zveřejňuje 

je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, přitom spolupracuje s univerzitami, Českou 

lékařskou komorou a odbornými společnostmi. Vzdělávací programy týkající se 

posudkového lékařství stanoví ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí. 

 (6) Vzdělávací program stanoví členění, rozsah a obsah specializačního 

vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku, zejména délku povinné praxe v oboru 

včetně doporučené doplňkové praxe, a typ pracoviště, na kterém praxe probíhá. Dále 

stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a další nezbytné 

podmínky pro získání specializované způsobilosti. Ve vzdělávacím programu je též 

stanoven obsah teoretické části specializačního vzdělávání lékařů. 

 (7) Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního 

vzdělávání podle § 19 odst. 3 se studentům a absolventům doktorského studijního 

programu7) započítá v souladu s odstavci 4 a 5 doba výkonu zdravotnického povolání v 

průběhu studia v doktorském studijním programu, pokud odpovídá obsahem a rozsahem 

příslušnému vzdělávacímu programu nebo jeho části a je doložena potvrzením vydaným 

na základě vyjádření školitele statutárním orgánem akreditovaného zařízení, v němž 

byla uskutečněna. Doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia v 
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doktorském studijním programu nebo jeho části se započte do specializačního 

vzdělávání lékaře pouze v případě, že souběžná doba výkonu povolání lékaře v 

pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb dosahovala alespoň 

poloviny stanovené týdenní pracovní doby. O započtení rozhodne na žádost lékaře 

ministerstvo. 

 (8) Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního 

vzdělávání podle § 19 odst. 3 se započítá odborná praxe, popřípadě její část, 

absolvovaná 

a) v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni, pokud odpovídá její obsah 

a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu nebo pokud odpovídá její obsah a rozsah 

obsahu vzdělávání v základním kmeni stanoveném prováděcím právním předpisem 

podle § 5a odst. 3; o započtení odborné praxe rozhodne pověřená organizace; o odvolání 

proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministerstvo, nebo 

 b) v cizině, pokud odpovídá její obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu a 

vysoká škola, nebo osoba, která je podle právních předpisů daného státu oprávněna 

poskytovat zdravotní služby, potvrzující praxi na svém pracovišti, zabezpečuje 

specializační vzdělávání lékařů v příslušném oboru v souladu s právními předpisy 

daného státu; o započtení rozhodne ministerstvo. 

 (9) Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního 

vzdělávání podle § 19 odst. 3 v oborech uvedených ve sdělení ministerstva vyhlášeném 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv podle § 28a odst. 2 (dále jen "sdělení 

ministerstva") se započítá odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná v rámci 

úspěšně ukončeného specializačního vzdělávání v jiném z oborů uvedených ve sdělení 

ministerstva za předpokladu, že toto specializační vzdělání lékař doloží dokladem o 

dosažené kvalifikaci vydaným v souladu s příslušným předpisem práva Evropské unie 

v některém z členských států a pokud odpovídá jeho obsah a rozsah vzdělávacímu 

programu oboru, do kterého má být započteno. Takto lze započíst nejvýše polovinu ze 

stanovené minimální délky oboru specializačního vzdělávání uvedeného ve sdělení 

ministerstva. O započtení rozhodne ministerstvo, popřípadě pověřená organizace; o 

odvolání proti rozhodnutí pověřené organizace rozhoduje ministerstvo. 

 (10) Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního 

vzdělávání podle § 19 odst. 3 nebo podle § 21f odst. 3 se nezapočítá odborná praxe, 

popřípadě její část absolvovaná v oboru, pro který bylo rozhodnuto o ukončení 

specializačního vzdělávání podle § 20 odst. 9. 

 (11) Specializační vzdělávání lékaře může být přerušeno z důvodů pracovní 

neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, vojenské činné služby, civilní služby 

nebo vědecké činnosti, avšak nesmí být tímto přerušením zkráceno. Pokud z důvodu 

mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je 

zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se 

mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou 

nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační 
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vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě 

v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 

měsíců. O započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání rozhoduje ministerstvo. 

 (12) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem minimální požadavky 

na vzdělávací program v oboru „všeobecné praktické lékařství“. 

 (13) Účast na vzdělávání v prvním základním kmeni a v prvním specializačním 

oboru, do kterého je účastník specializačního vzdělávání zařazen podle tohoto zákona, 

se považuje za zvyšování kvalifikace podle zákoníku práce8). Jiné vzdělávání než v 

prvním základním kmeni a v prvním specializačním oboru, do kterého je účastník 

specializačního vzdělávání zařazen podle tohoto zákona, se považuje za prohlubování 

kvalifikace podle zákoníku práce8). 

 (14) Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, 

a to pokud mají shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být 

lékař zařazen až po vydání certifikátu o absolvování základního kmene. 

 (15) Lékař nemůže být souběžně zařazen ve specializačním oboru 

specializačního vzdělávání a v nástavbovém oboru. 

 (16) Žádost o započtení odborné praxe podle odstavce 8 písm. a) kromě 

obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje 

a) název oboru specializačního vzdělávání a název základního kmene, do kterého je 

účastník specializačního vzdělávání zařazen, 

b) určení části a rozsahu vzdělávacího programu, do kterých má být odborná praxe 

započtena, 

c) datum zařazení do oboru specializačního vzdělávání, 

d) certifikát o absolvování základního kmene, byl-li absolvován, nebo diplom o získání 

specializované způsobilosti, byla-li získána, 

 e) chronologický přehled odborné praxe, náplně činnosti lékaře včetně rozsahu týdenní 

pracovní doby a období, po které odborná praxe probíhala, vydaný osobou, která právně 

jedná za poskytovatele zdravotních služeb, 

f) název a adresu akreditovaného zařízení, ve kterém probíhalo specializační vzdělávání 

žadatele. 

 (17) Žádost o započtení odborné praxe podle odstavce 8 písm. b) vedle obecných 

náležitostí stanovených správním řádem obsahuje 

a) název oboru specializačního vzdělávání a název základního kmene, do kterého je 

účastník specializačního vzdělávání zařazen, a 

b) určení části a rozsahu vzdělávacího programu, do kterých má být odborná praxe 

započtena. 

 (18) Žadatel k žádosti podle odstavce 17 přiloží 
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a) doklad o absolvované odborné praxi v cizině s uvedením chronologického přehledu 

praxe, náplně činnosti lékaře včetně rozsahu týdenní pracovní doby a období, po které 

odborná praxe probíhala, vydaného osobou, která právně jedná za vysokou školu, nebo 

osobou, která je podle právních předpisů daného státu oprávněna poskytovat zdravotní 

služby a zabezpečovat v příslušném oboru specializační vzdělávání v souladu s 

právními předpisy daného státu, 

b) potvrzení o skutečnosti, že vysoká škola nebo osoba, která je podle právních předpisů 

daného státu oprávněna poskytovat zdravotní služby, je též oprávněna poskytovat 

specializační vzdělávání lékařů v příslušném oboru v souladu s právními předpisy 

daného státu vydané příslušným orgánem daného státu. 

 (19) Žádost o započtení doby do odborné praxe podle odstavce 11 kromě 

obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje 

a) název oboru specializačního vzdělávání a název základního kmene, do kterého je 

účastník specializačního vzdělávání zařazen, 

b) datum zařazení do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, 

c) doklad potvrzující čerpání mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené. 

 (20) Prováděcí předpis stanoví vzor žádosti o započítání odborné praxe, 

popřípadě její části podle odstavců 7 až 9. 

 

XXXXXXX 

§ 5a 

Základní kmen specializačního vzdělávání lékařů 

 (1) Základními kmeny jsou tyto kmeny: 

a) anesteziologický, 

b) dermatovenerologický, 

c) gynekologicko-porodnický, 

d) hygienicko-epidemiologický, 

e) chirurgický, 

f) interní, 

g) kardiochirurgický, 

h) maxilofaciálněchirurgický, 

i) neurochirurgický, 

j) neurologický, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=183439)



7 
 

k) oftalmologický, 

l) ortopedický, 

m) otorinolaryngologický, 

n) patologický, 

o) pediatrický, 

p) psychiatrický, 

q) radiologický, 

r) urologický a 

s) všeobecné praktické lékařství. 

  (2) Délka vzdělávání v základním kmeni je nejméněně 30 měsíců.  

  (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. Složení zkoušky 

po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k 

atestační zkoušce. Jsou-li splněny požadavky uvedené ve větě druhé, lze pokračovat ve 

vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku i tehdy, nebyla-li dosud složena 

zkouška.  

(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. 

(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 

b) 10 měsíců po úspěšném složení zkoušky po ukončení vzdělávání v 

ostatních základních kmenech.  

  (4) (5) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zajišťuje přípravu a průběh 

zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni. 

  (5) (6) Zkouška po ukončeném vzdělávání v základním kmeni se může ve 

stejném základním kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne 

neúspěšně vykonané zkoušky. Zkušební řád zkoušky po ukončení vzdělávání v 

základním kmeni a složení zkušební komise stanoví prováděcí právní předpis. 
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  (6) (7) Složí-li lékař zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, vydá 

ministerstvo nebo pověřená organizace lékaři certifikát o absolvování základního 

kmene. Náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 (7) (8) Po vydání certifikátu o absolvování základního kmene může lékař 

požádat o zařazení do jiného specializačního oboru, pokud je základní kmen, který lékař 

úspěšně absolvoval, také první částí specializačního vzdělávání v oboru, do jehož 

zařazení lékař žádá. 

 (8) (9) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) obsah vzdělávání v základních kmenech, 

b) požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pracoviště, které 

jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění vzdělávání v základním kmeni, 

c) členění, rozsah a obsah specializačního vzdělávání v základním kmeni, délku povinné 

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

d) požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem 

prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

e) rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením 

ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni. 

 

XXXXXXX 

§ 6 

Přerušení výkonu povolání lékaře 

 (1) Získaná odborná, specializovaná a zvláštní specializovaná způsobilost k 

výkonu zdravotnického povolání, které lékař dosáhl, zůstává přerušením výkonu 

povolání lékaře nedotčena. 

 (2) Za přerušení výkonu povolání lékaře se považuje pro účely tohoto zákona i 

výkon povolání lékaře v rozsahu nižším, než je jedna pětina stanovené týdenní pracovní 

doby souhrnně ze všech základních pracovněprávních vztahů, kde je druhem 

vykonávané práce povolání lékaře. 

  (3) Pokud lékař s ukončeným vzděláváním v základním kmeni nebo se 

specializovanou způsobilostí přerušil výkon povolání lékaře na dobu, která za 

posledních 7 let činila v celkovém součtu více než 6 let, je povinen se bezodkladně po 

skončení přerušení výkonu povolání doškolit v rozsahu nejméně 60 pracovních dnů na 

pracovišti poskytovatele zdravotních služeb, poskytujícího zdravotní služby v oboru, 

pro který získal specializovanou způsobilost. Doškolení probíhá pod vedením lékaře s 

příslušnou specializovanou způsobilostí, který provede záznam o průběhu a ukončení 
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doškolení do průkazu odbornosti podle § 23, a pokud lékař nemá tento průkaz, vydá o 

průběhu a ukončení doškolení potvrzení. V případě, že lékař získal specializovanou 

způsobilost ve více oborech, doškolení probíhá pouze v jednom z nich. V nástavbových 

oborech se doškolení neprovádí. 

 (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.  

 (4) (5) Lékař s ukončeným vzděláváním v základním kmeni nebo se 

specializovanou způsobilostí po dobu doškolování podle odstavce 3 může vykonávat 

činnosti uvedené v § 4 odst. 2 větě třetí druhé; pod vedením lékaře uvedeného v 

odstavci 3 větě druhé může vykonávat další činnosti, a to v rozsahu, který mu písemně 

tento lékař stanovil. 

 (5) (6) Doškolení probíhá jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím 

stanovené týdenní pracovní době. Doškolení může probíhat i jako rozvolněná příprava, 

to je při nižším rozsahu než stanovená týdenní pracovní doba, přitom její rozsah nesmí 

být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li příprava rozvolněná, 

celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší, než v případě celodenní průpravy. 

 (6) (7) Do doškolení lékaře se nezapočítává doba výkonu zdravotnického 

povolání přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. 

 (7) (8) Akreditované zařízení nebo poskytovatel zdravotních služeb, ve kterém 

doškolení probíhá, vede pro potřeby doškolení dokumentaci o pracovní docházce. 

 

XXXXXXX 

§ 13 

Akreditace a akreditované zařízení 

 (1) Na základě udělené akreditace lze provádět konkrétně určený vzdělávací 

program nebo jeho část (dále jen "vzdělávací program") specifikovaný datem jeho 

zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, pokud dále není stanoveno jinak. 

Akreditaci lze udělit pro 

a) základní kmen, 

b) vlastní specializovaný výcvik, 

c) část specializačního vzdělávání uskutečňovanou v rámci poskytování specializované 

ambulantní péče, 

d) obor specializačního vzdělávání, 

e) doplňující odbornou praxi, 

f) nástavbový obor, 

g) teoretickou část vzdělávacího programu, 
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h) funkční kurz, 

i) zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky, 

j) část specializačního vzdělávání v oboru praktické lékárenství. 

 (2) Vzdělávací program podle odstavce 1 uskutečňuje akreditované zařízení. 

 (3) Akreditaci pro teoretickou část vzdělávacího programu uvedeného v odstavci 

1 písm. g) lze udělit pouze pověřené organizaci. 

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

specializovaný výcvik v oborech anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie 

a porodnictví, chirurgie, pediatrie a vnitřní lékařství lze rovněž provádět části 

vzdělávání v základním kmeni všeobecné praktické lékařství, které se těchto oborů 

týkají. 

XXXXXXX 

§ 16 

 (1) Akreditační komise pro příslušný obor specializačního vzdělávání, 

nástavbový obor nebo pro příslušné zaměření doplňující odborné praxe 

 a) posuzuje 

1. žádosti podle § 14, s výjimkou žádostí o akreditaci k uskutečňování vzdělávání 

v základním kmeni, pokud pro příslušný základní kmen byla zřízena 

akreditační komise, 

2. návrhy na odejmutí akreditace a 

b) připravuje podklady pro stanovení 

1. obsahu vzdělávacích programů jednotlivých oborů specializačního vzdělávání, 

nástavbových oborů a dále obsah vzdělávání v základním kmeni lékaře a 

farmaceuta; obsah vzdělávání v základním kmeni lékaře a farmaceuta stanoví 

prováděcí právní předpis, 

2. činností zubních lékařů a farmaceutů; činnosti zubních lékařů a farmaceutů 

stanoví prováděcí právní předpis, 

3. činností, které lékaři a farmaceuti vykonávají na základě úspěšného absolvování 

základního kmene, a 

c) navrhuje obsah atestační zkoušky a závěrečné zkoušky nástavbového oboru, a to v 

rozsahu vzdělávacího programu příslušného oboru; akreditační komise si může od 

pověřené organizace vyžádat návrhy otázek pro atestační zkoušku nebo závěrečnou 

zkoušku nástavbového oboru. a 

d) posuzuje žádosti o započtení praxe na neakreditovaném pracovišti podle § 5 

odst. 4 a podle § 21 odst. 4.  
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(2) Akreditační komise předá ministerstvu podklady podle odstavce 1 písm. b) 

ve lhůtě určené ministerstvem. 

(3) Akreditační komise se při své činnosti řídí svým statutem a jednacím řádem, 

které vydá ministerstvo a zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. 

 

XXXXXXX 

§ 16a 

Vzdělávací rady 

 (1) Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán vzdělávací radu lékařů. Členy 

vzdělávací rady lékařů jsou 3 zástupci navržení ministerstvem, 2 zástupci navržení 

odbornou společností, 2 zástupci navržení Českou lékařskou komorou, 2 zástupci z osob 

navržených všemi lékařskými fakultami jednotlivých státních nebo veřejných vysokých 

škol zřízených v České republice zákonem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy 

vzdělávací rady lékařů jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. 

 (2) Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán vzdělávací radu zubních lékařů. 

Členy vzdělávací rady zubních lékařů jsou 3 zástupci navržení ministerstvem, 2 zástupci 

navržení odbornou společností, 2 zástupci navržení Českou stomatologickou komorou 

a 2 zástupci z osob navržených všemi lékařskými fakultami jednotlivých státních nebo 

veřejných vysokých škol zřízených v České republice zákonem. Předsedu, 

místopředsedu a ostatní členy vzdělávací rady zubních lékařů jmenuje a odvolává 

ministr zdravotnictví. 

 (3) Ministerstvo zřizuje jako svůj poradní orgán vzdělávací radu farmaceutů. 

Členy vzdělávací rady farmaceutů jsou 3 zástupci navržení ministerstvem, 2 zástupci 

navržení odbornou společností, 2 zástupci navržení Českou lékárnickou komorou, 2 

zástupci z osob navržených všemi farmaceutickými fakultami jednotlivých státních 

nebo veřejných vysokých škol zřízených v České republice zákonem. Předsedu, 

místopředsedu a ostatní členy vzdělávací rady farmaceutů jmenuje a odvolává ministr 

zdravotnictví. 

 (4) Vzdělávací rady uvedené v odstavcích 1 až 3 zejména projednávají jednotnou 

strukturu a srovnatelnost vzdělávacích programů jednotlivých oborů specializačního 

vzdělávání a nástavbových oborů. Předkládají návrhy obsahu vzdělávacích programů 

jednotlivých oborů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů ke schválení 

ministrovi zdravotnictví. Vzdělávací rady dále doporučují ministrovi zdravotnictví 

vznik nebo zánik oborů specializačního vzdělávání, nástavbových oborů nebo 

funkčních kurzů a posuzují žádosti o započtení praxe na neakreditovaném 

pracovišti podle § 5 odst. 4 a podle § 21a odst. 4. 

(5) Vzdělávací rady uvedené v odstavcích 1 až 3 předkládají ministrovi 

zdravotnictví doporučení k řešení odborných sporů mezi jednotlivými akreditačními 
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komisemi, zejména v souvislosti s přípravou podkladů podle § 16 odst. 1 písm. b) bodů 

2 a 3. 

(6) Vzdělávací rady se při své činnosti řídí svým statutem a jednacím řádem, 

které vydává ministerstvo a zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. 

 

xxxxxxx 

§ 17 

 (1) Ministerstvo předloží žádost o udělení, prodloužení nebo odejmutí akreditace 

k posouzení akreditační komisi s výjimkou žádosti o akreditaci k uskutečňování 

vzdělávání v základním kmeni. Žádost o udělení nebo prodloužení akreditace o 

uskutečňování vzdělávání v základním kmeni předává ministerstvo akreditační komisi 

pouze v případě odůvodněných pochybností, zda jsou splněny podmínky stanovené 

prováděcím právním předpisem. Ministerstvo může požádat žadatele o doplnění 

informací nebo o dodatečné předložení požadovaných dokladů nebo může pozvat 

žadatele na jednání akreditační komise nebo si ověřit údaje uvedené v žádosti přímo u 

žadatele; tohoto ověření se účastní i člen příslušné akreditační komise, pokud ho k tomu 

ministr zdravotnictví pověří. Po posouzení žádosti předloží akreditační komise 

závěrečné stanovisko ministerstvu, a to do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o udělení 

akreditace. V případě žádostí o prodloužení akreditace podle § 14a předloží akreditační 

komise závěrečné stanovisko ministerstvu do 2 měsíců od obdržení žádosti. Podle věty 

třetí může akreditační komise postupovat i v případech uvedených v odstavci 6. O 

žádosti o akreditaci k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni rozhodne 

ministerstvo do 60 dnů od obdržení žádosti. 

 (2) Ministerstvo rozhodne o udělení, prodloužení nebo neudělení akreditace po 

obdržení stanoviska akreditační komise nejpozději do 60 dnů. 

 (3) Akreditace se uděluje nebo prodlužuje na dobu určitou, odpovídající nejméně 

délce vzdělávacího programu, počítanou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 

udělení nebo prodloužení akreditace. Akreditace se uděluje nebo prodlužuje nejvýše na 

dobu 10 let; akreditace podle § 13 odst. 1 písm. a) se uděluje nebo prodlužuje nejvýše 

na dobu 5 let. O délce udělené akreditace rozhodne ministerstvo na základě návrhu 

příslušné akreditační komise. 

  (4) Rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace kromě obecných 

náležitostí správního rozhodnutí9) obsahuje 

a) název vzdělávacího programu, v němž je akreditované zařízení oprávněno 

uskutečňovat vzdělávání, 

b) adresu organizační složky zahraniční osoby na území České republiky a identifikační 

číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno, nebo adresu místa trvalého pobytu nebo adresu 
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místa hlášeného přechodného pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v 

cizině, místo podnikání v České republice a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li 

přiděleno, které je rozhodnutí vydáváno, 

c) vymezení vzdělávacího programu, pro který je akreditace udělována nebo 

prodlužována, včetně jeho specifikace podle data jeho zveřejnění ve Věstníku 

Ministerstva zdravotnictví, 

d) dobu, na kterou se akreditace uděluje nebo prodlužuje, 

e) termín zahájení vzdělávání podle vzdělávacího programu, 

f) maximální počet školicích míst na konkrétním pracovišti., 

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

části vzdělávacího programu zajišťovaného prostřednictvím smluvních zařízení 

a počtu školicích míst. 

 (5) Platnost akreditace se vztahuje pouze na vzdělávání v oboru podle 

konkrétního vzdělávacího programu vymezeného v rozhodnutí a specifikovaného podle 

data jeho zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Akreditované zařízení 

nemůže uskutečňovat vzdělávání podle jiného vzdělávacího programu stejného oboru 

uveřejněného k jinému datu, než pro který bylo akreditováno, přičemž zařízení může 

být akreditováno k uskutečňování vzdělávacích programů více oborů specializačního 

vzdělávání nebo více nástavbových oborů. Lékaři, zubnímu lékaři a farmaceutovi nelze 

započítat do vzdělávání v základním kmeni nebo do vzdělávání ve vlastním 

specializovaném výcviku nebo do vzdělávání v nástavbovém oboru nebo funkčním 

kurzu vzdělávání, které proběhlo na pracovišti akreditovaném k uskutečňování jiného 

vzdělávacího programu, který je specifikován jiným datem, než do kterého byl lékař, 

zubní lékař nebo farmaceut zařazen. 

 (6) Žádost o udělení akreditace nebo žádost o prodloužení akreditace 

ministerstvo zamítne, jestliže 

a) uskutečňování vzdělávacího programu neodpovídá požadavkům na technické a věcné 

vybavení nebo personální zabezpečení, 

b) žadatel, popřípadě smluvní zařízení, neposkytuje zdravotní služby v rozsahu 

požadovaném vzdělávacím programem, 

c) v žádosti jsou uvedeny nepravdivé údaje, nebo 

d) neuplynuly alespoň 3 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla 

žadateli odejmuta akreditace podle odstavce 7 písm. a). nebo 

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.  

 (7) Ministerstvo akreditaci odejme, jestliže 
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a) zjistí nedodržení podmínek příslušného vzdělávacího programu nebo takové změny 

u akreditovaného zařízení, které nezabezpečují odpovídající úroveň specializačního 

vzdělávání nebo doplňující odborné praxe, 

b) akreditované zařízení požádá o odejmutí akreditace s uvedením důvodů, 

c) akreditované zařízení nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena, 

d) akreditované zařízení po předchozí písemné výzvě ministerstva nesplní povinnosti 

podle § 18 ve lhůtě stanovené touto výzvou. 

 V případech podle písmen a), c) a d) ministerstvo akreditaci odejme po 

posouzení akreditační komisí. 

 (8) Rozhodnutí o neudělení nebo odejmutí akreditace kromě obecných 

náležitostí správního rozhodnutí9) obsahuje adresu organizační složky zahraniční osoby 

na území České republiky a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno, nebo 

adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu cizince 

na území České republiky nebo bydliště v cizině, místo podnikání v České republice a 

identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, které je rozhodnutí vydáváno. 

 (9) Akreditace zaniká v případě zániku akreditovaného zařízení. 

 (10) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam 

akreditovaných zařízení, vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení 

oprávněna uskutečňovat, a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena, a seznam 

subjektů, jimž byla akreditace odňata. 

 

XXXXXXX 

Certifikovaný kurz 

§ 21e 

Nástavbový obor 

  (1) Úspěšným absolvováním vzdělávání v nástavbovém oboru lékař, zubní lékař 

nebo farmaceut získává zvláštní specializovanou způsobilost pro výkon činností, které 

prohlubují získanou specializovanou způsobilost. Absolvováním vzdělávání v 

nástavbovém oboru nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k 

výkonu zdravotnického povolání; prováděcí právní předpis stanoví činnosti a jejich 

rozsah, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v 

nástavbovém oboru a k jejichž výkonu získá absolvent nástavbového oboru zvláštní 

specializovanou způsobilost. 

(2) Vzdělávání v nástavbovém oboru uskutečňuje akreditované zařízení, 

kterému byla udělena akreditace podle § 14 nebo § 14a k uskutečňování vzdělávacího 
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programu nástavbového oboru. Vzdělávací programy nástavbových oborů trvají 

minimálně 1 rok. 

 (3) Vzdělávací program stanoví délku, rozsah a obsah vzdělávání v nástavbovém 

oboru, zejména počet hodin praktického a teoretického vyučování, a výuková 

pracoviště, na kterých probíhá, popřípadě další požadavky pro získání zvláštní 

specializované způsobilosti. Vzdělávací program obsahuje seznam doporučené studijní 

literatury. 

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

zařízeních akreditovaných podle tohoto zákona v rozsahu odpovídajícím stanovené 

týdenní pracovní době2b) a 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. Je-li příprava rozvolněná, celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší 

než v případě celodenní průpravy. Ministr zdravotnictví může na základě písemné 

žádosti účastníka vzdělávání v nástavbovém oboru udělit výjimku a rozhodnout o 

započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do vzdělávání v 

nástavbovém oboru v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro 

udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník 

vzdělávání v nástavbovém oboru vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník 

vzdělávání v nástavbovém oboru odbornou praxi uskutečňoval. Ministr zdravotnictví 

rozhodne do 90 dní ode dne podání žádosti. Na základě výjimky uvedené ve větě čtvrté 

lze do vzdělávání v nástavbovém oboru započíst nejvýše jednu pětinu stanovené délky 

vzdělávání v příslušném nástavbovém oboru. V rámci řízení o žádosti účastníka 

vzdělávání v nástavbovém oboru může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek 

přímo na neakreditovaném pracovišti. 

 

(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, 
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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. Ministerstvo 

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

pokud stanovisko akreditační komise schválí vzdělávací rada lékařů.  

 (5) Vzdělávání v nástavbovém oboru se uskutečňuje při výkonu zdravotnického 

povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých nástavbových oborů a zahrnuje 

účast na veškerých výkonech v oboru, ve kterém vzdělávání probíhá, včetně případné 

účasti na službách v nepřetržitém pracovním režimu. Vzdělávání v nástavbovém oboru 

se uskutečňuje v základním pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru. 

Vzdělávací programy schvaluje ministerstvo a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví; při přípravě vzdělávacích programů spolupracuje s univerzitami, Českou 

lékařskou komorou, Českou lékárnickou komorou a odbornými společnostmi a pro obor 

posudkové lékařství též s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou 

sociálního zabezpečení. 

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

9. 

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

organizace, započte část již dříve absolvovaného specializačního vzdělávání, 

vzdělávání v jiném nástavbovém oboru nebo praxe v cizině, pokud odpovídá 

vzdělávacímu programu příslušného nástavbového oboru. Započte se pouze vzdělání, 

které bylo absolvováno v období předcházejících 10 let, 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. 

 (7) (8) Do vzdělávání v nástavbovém oboru se studentům a absolventům 

doktorského studijního programu započítá doba výkonu zdravotnického povolání v 

průběhu studia v doktorském studijním programu; pro započtení se použije obdobně § 

5 odst. 7. 

(8) (9) Nástavbové obory, minimální délku vzdělávání v nich, specializační obor 

specializačního vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do 

nástavbového oboru, a označení odbornosti stanoví prováděcí právní předpis. 

 

XXXXXXX 

§ 34 

 (1) Podle této části se postupuje při uznávání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání, na které se nevztahuje část sedmá. 

 (2) Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, kteří nejsou osobami vyjmenovanými v 

části sedmé nebo nezískali odbornou kvalifikaci v jiném členském státě, jsou způsobilí 

vykonávat zdravotnické povolání na území České republiky na základě úspěšného 

složení aprobační zkoušky, po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a po 

ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce; schopnost odborně se 

vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nutném k výkonu zdravotnického povolání se 

ověřuje tak, že se aprobační zkouška uskutečňuje v českém jazyce. 

 (3) Uchazeči o vykonání aprobační zkoušky musí doložit osvědčení o uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice za rovnocenné 

vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním 

programu všeobecné lékařství nebo zubní lékařství nebo farmacie podle zvláštních 

právních předpisů19) (dále jen "nostrifikace"). 

 (4) Aprobační zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části; přičemž ústní 

část pro uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře se skládá z vybraných 

předmětů aprobační zkoušky (dále jen "předmět ústní části aprobační zkoušky") a 

obhajoby případové studie a může se vykonat na základě rozhodnutí ministerstva nebo 
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pověřené organizace v několika dnech; obsah a délku jednotlivých částí stanoví 

prováděcí právní předpis. Ústní část aprobační zkoušky se koná před zkušební komisí 

podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Zkušební komisi 

zřizuje ministerstvo jako svůj poradní orgán. Členy zkušební komise jmenuje a 

odvolává ministr zdravotnictví na návrh České lékařské komory nebo České 

stomatologické komory nebo České lékárnické komory, odborných společností a 

lékařských a farmaceutických fakult a pověřených organizací. Na základě vykonané 

aprobační zkoušky vydá ministerstvo rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání na území České republiky do 90 dnů ode dne úspěšného 

vykonání ústní části aprobační zkoušky. Pokud se uchazeč omluví ministerstvu z účasti 

na kterékoliv části aprobační zkoušky, řízení se usnesením přeruší na dobu, než se 

uchazeč znovu přihlásí k aprobační zkoušce, nejdéle však na dobu 1 roku; tuto lhůtu 

nelze prodloužit; po marném uplynutí této doby se řízení zastaví. 

 (5) Uchazeč může podat žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky maximálně čtyřikrát pětkrát. 

 (6) Aprobační zkoušku musí uchazeč dokončit nejpozději ve lhůtě 30 měsíců 

ode dne podání žádosti o vykonání aprobační zkoušky. Do této lhůty se započítává i 

doba, na kterou se řízení přeruší podle odstavce 4. Pokud všechny části aprobační 

zkoušky, zkoušku z některého z předmětů ústní části aprobační zkoušky nebo obhajobu 

případové studie uchazeč úspěšně nevykoná ve lhůtě podle věty první, rozhodne 

ministerstvo do 90 dnů ode dne uplynutí této lhůty o zastavení správního řízení o uznání 

odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. 

 (7) Pokud uchazeč úspěšně nevykoná kteroukoliv část aprobační zkoušky, 

zkoušku z některého z předmětů ústní části aprobační zkoušky nebo obhajobu případové 

studie, ministerstvo ve lhůtě do 90 dnů ode dne neúspěšně vykonané části aprobační 

zkoušky, zkoušky z některého z oborů ústní části aprobační zkoušky nebo obhajoby 

případové studie rozhodne o neuznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného 

zdravotnického povolání. V tomto případě ministerstvo účastníku řízení před vydáním 

rozhodnutí nedá možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle správního řádu. 

 (8) Vykoná-li uchazeč úspěšně písemnou, ústní část aprobační zkoušky, zkoušku 

z některého z oborů ústní části aprobační zkoušky nebo úspěšně obhájí případovou 

studii, považuje se takto vykonaná část aprobační zkoušky, zkouška z takového z oborů 

ústní části aprobační zkoušky nebo úspěšně obhájená případová studie za úspěšně 

vykonanou v dalších řízeních o uznání odborné způsobilosti k výkonu příslušného 

zdravotnického povolání, nejdéle však do uplynutí lhůty podle odstavce 6 věty první. 

 (9) V případě, že uchazeč vykonal aprobační zkoušku, která byla hodnocena 

výsledkem "neprospěl", avšak v jejím rámci vykonal praktickou část aprobační 

zkoušky, která byla hodnocena výsledkem "prospěl", považuje se takto vykonaná 

praktická část aprobační zkoušky za úspěšně vykonanou i v dalším řízení o uznání 

odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta v České republice, pokud uchazeč podá přihlášku k řízení o uznání odborné 
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způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k aprobační zkoušce do 5 let ode dne, 

kterým byla praktická část aprobační zkoušky vykonána. 

 (10) Pokud byla praktická část aprobační zkoušky hodnocena výsledkem 

"neprospěl", ministerstvo z tohoto důvodu rozhodne o neuznání způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání na území České republiky, a uchazeč podá novou žádost o 

uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky, 

ministerstvo rozhodne o povolení k výkonu odborné praxe v rámci praktické části 

aprobační zkoušky s tím, že žadatel může zahájit výkon odborné praxe nejdříve po 

uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci bezprostředně předcházejícího rozhodnutí 

o neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.". 

 (11) Pokud osobám uvedeným v odstavci 2 uzná jejich odbornou nebo 

specializovanou způsobilost kterýkoli z členských států, ministerstvo od vykonání 

aprobační zkoušky upustí a vydá rozhodnutí do 90 dnů od předložení všech dokladů 

požadovaných ministerstvem. V případě posuzování způsobilosti podle § 24 odst. 3 

písm. a) ministerstvo posoudí, zda uchazeč splňuje minimální požadavky podle 

právního předpisu upravujícího minimální požadavky na akreditované zdravotnické 

magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie19a). 

Pokud uchazeč tyto požadavky splňuje, ministerstvo uzná způsobilost k výkonu 

povolání automaticky podle části sedmé. V ostatních případech ministerstvo při 

uznávání způsobilosti k výkonu povolání postupuje podle zákona o uznávání odborné 

kvalifikace10a). 

 (12) Ministerstvo vede evidenci uchazečů o vykonání aprobační zkoušky a o 

vykonaných aprobačních zkouškách. 

 

       XXXXXX 

§ 36 

 (1) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a 

po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k 

výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území 

České republiky pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře pro činnosti, které je 

možné vykonávat bez specializované způsobilosti, na dobu určitou s vymezením 

činností, které lze na základě tohoto rozhodnutí vykonávat, osobám uvedeným v § 34 

odst. 2, pokud je žadatel pozván do České republiky akreditovaným zařízením v 

příslušném oboru k provedení jednorázového výkonu. Ministerstvo oznámí České 

lékařské komoře, České stomatologické komoře nebo České lékárnické komoře jména 

osoby, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání 

podle § 36. 
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 (2) Ministerstvo může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a 

po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k 

výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem nabývání 

odborných nebo praktických zkušeností v příslušném oboru specializačního vzdělávání 

nebo v příslušném nástavbovém oboru na dobu určitou pod přímým odborným vedením 

lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zubního 

lékaře pro činnosti, které je možné vykonávat bez specializované způsobilosti, pokud je 

žadatel pozván do České republiky právnickou osobou vykonávající činnost školy 

zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, vysokou školou, výzkumnou institucí 

nebo akreditovaným zařízením podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo f), a to 

a) k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok, nebo 

b) k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce. 

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.   

 (3) Ministerstvo vydá bez uznání způsobilosti podle § 34 po prokázání zdravotní 

způsobilosti, bezúhonnosti a po složení písemné části aprobační zkoušky podle právního 

předpisu upravujícího zkušební řád pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta na dobu určitou pod přímým odborným vedením lékaře nebo farmaceuta se 

specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře, pokud žadatel hodlá absolvovat 

odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky. Toto rozhodnutí ministerstvo 

vydá na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky podle právního předpisu 

upravujícího zkušební řád pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 

Uchazeč, jemuž bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, 

zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem složení praktické části aprobační zkoušky, 

oznámí ministerstvu nejpozději do 30 dní ode dne zahájení praktické části aprobační 

zkoušky název, adresu akreditovaného zařízení podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. i), 

jméno lékaře nebo zubního lékaře nebo farmaceuta vykonávajícího nad ním v průběhu 

praktické části aprobační zkoušky přímé odborné vedení a den zahájení praktické části 

aprobační zkoušky; pokud tento uchazeč neoznámí ministerstvu tyto skutečnosti v 

uvedené lhůtě, je posuzován, jako by při praktické části aprobační zkoušky neprospěl. 

 (4) K žádosti o povolení k výkonu odborné praxe podle odstavce 2 písm. a) je 

žadatel povinen doložit nostrifikaci. Povolení výkonu odborné praxe podle odstavce 2 

písm. a) je možné vydat v celkovém součtu nejvíce na dobu 2 let 3 let. 

 (5) Lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé odborné vedení podle 

odstavce 1, 2 nebo 3 musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je 
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zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle odstavce 1 nebo 

odborná praxe podle odstavce 2 nebo 3 vykonávána, po celou dobu výkonu 

zdravotnického povolání žadatele podle odstavce 1 nebo odborné praxe podle 

odstavce 2 nebo 3. Lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonávající přímé odborné 

vedení může toto přímé odborné vedení vykonávat nejvýše nad jedním zdravotnickým 

pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle odstavce 1 nebo rozhodnutí o 

povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle 

odstavce 2 nebo 3, a nemůže být současně školitelem. Lékaře, zubního lékaře nebo 

farmaceuta oprávněného k výkonu přímého odborného vedení v akreditovaném zařízení 

určí garant oboru nebo v případě, že v akreditovaném zařízení není garant 

příslušného oboru stanoven, lékař nebo zubní lékař vykonávající vedoucí funkci18) 

v příslušném akreditovaném zařízení. Lékař a farmaceut vykonávající přímé odborné 

vedení musí splňovat podmínku minimálně tříleté odborné praxe po získání 

specializované způsobilosti v oboru specializačního vzdělávání, v němž má být 

zdravotnické povolání nebo odborná praxe vykonávána; zubní lékař vykonávající přímé 

odborné vedení musí splňovat podmínku minimálně tříleté odborné praxe po získání 

odborné způsobilosti. 

 (6) Výkon zdravotnického povolání podle odstavce 1 a výkon odborné praxe 

podle odstavce 2 nebo 3 nelze započítat do specializačního vzdělávání lékaře, zubního 

lékaře nebo farmaceuta. 

 (7) Ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví obsah a 

podmínky odborné praxe podle odstavce 3. Podmínky praxe se stanoví ve spolupráci s 

Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou 

komorou.  

 

XXXXXXX 

§ 37 

 (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, označení 

odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí, 

minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů a převedení 

specializací podle dřívějších právních předpisů na nové obory specializačního 

vzdělávání a na základní kmeny, 

b) činnosti zubních lékařů se specializovanou způsobilostí a farmaceutů se 

specializovanou způsobilostí, 

c) minimální požadavky k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání, 
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d) minimální požadavky k získání specializované způsobilosti v oboru „všeobecné 

praktické lékařství“, 

e) seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k 

výkonu povolání, obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku, 

f) zkušební řád zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni, atestační zkoušky, 

aprobační zkoušky, závěrečné zkoušky nástavbového oboru a závěrečné zkoušky 

funkčního kurzu, 

 g) nástavbové obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů, minimální 

délku specializačního vzdělávání v daném nástavbovém oboru, vymezení základního 

oboru specializačního vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do 

vzdělávání v nástavbovém oboru, označení odbornosti v nástavbových oborech, 

h) postup ověření znalosti českého jazyka pohovorem a 

i) postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení 

na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta, 

j) činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu nebo bez odborného 

dozoru na základě odborné způsobilosti, 

k) činnosti, které může vykonávat lékař nebo farmaceut, získal-li certifikát o 

absolvování základního kmene, 

l) složení zkušební komise pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

zkušební komise pro závěrečnou zkoušku nástavbového oboru a zkušební komise pro 

závěrečnou zkoušku funkčního kurzu, 

 m) činnosti, které může lékař nebo farmaceut vykonávat, získal-li diplom o zvláštní 

specializované způsobilosti, 

n) obsah a celkovou délku vzdělávání v základních kmenech lékařů a farmaceutů, 

základní kmeny pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání, požadavky na 

technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pracoviště, které jsou podmínkou 

pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání lékaře nebo farmaceuta, 

členění a rozsah specializačního vzdělávání v základním kmeni, délku povinné odborné 

praxe v oboru, a typ pracoviště, na kterém odborná praxe probíhá, 

o) maximální možnou délku praxe ve vlastním specializovaném výcviku jednotlivých 

základních oborů specializačního vzdělání lékařů, která může být započtena do 

vzdělávání v příslušných nástavbových oborech lékařů, 

p) požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem 

prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

q) rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením 

ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni, 

r) náležitosti a vzor certifikátu o absolvování základního kmene, 
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s) náležitosti a vzor diplomu o specializované způsobilosti, náležitosti a vzor diplomu o 

zvláštní specializované způsobilosti a náležitosti a vzor licence o absolvování funkčního 

kurzu, 

t) vzor žádosti o započtení odborné praxe, popřípadě její části podle § 5, 

u) odborné požadavky na školitele pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání 

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů., 

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.  

 (2) Vláda stanoví nařízením výši úhrady za zkoušku po ukončeném vzdělávání v 

základním kmeni, atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku nástavbového oboru, závěrečnou 

zkoušku funkčního kurzu a aprobační zkoušku. 

 

XXXXXXX 

§ 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 
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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 

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 
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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. 

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

akreditace. 

 

XXXXXXX 

§ 43b 

Pověření k výkonu některých činností 

 (1) Ministerstvo může pověřit právnickou osobu jím zřízenou výkonem činnosti 

podle § 5 odst. 8 písm. a), § 5 odst. 9, § 5a odst. 4 a 6 § 5a odst. 5 a 7, § 11a odst. 4 a 

5, § 18 odst. 2, § 19 odst. 2 až 6, § 20 odst. 9, § 21 odst. 1, 2 a 4, § 21aa odst. 1, § 21ab 

odst. 3, § 21d písm. b) až e), § 21e odst. 6 a 7 § 21e odst. 7 a 8, § 21f odst. 1, 3 a 4, § 

21j odst. 5, § 21k odst. 1 a 3, § 21l odst. 2 až 4, § 23 odst. 2 písm. b) nebo § 23 odst. 3. 

 (2) Ministerstvo může uzavřít s univerzitou nebo profesní komorou sdružující 

lékaře, zubní lékaře nebo farmaceuty podle zákona o České lékařské komoře, České 

stomatologické komoře a České lékárnické komoře18) veřejnoprávní smlouvu za 

účelem přenesení výkonu činnosti podle § 5 odst. 8 písm. a), § 5 odst. 9, § 5a odst. 4 a 

6 § 5a odst. 5 a 7, § 11a odst. 4 a 5, § 18 odst. 2, § 19 odst. 2 až 6, § 20 odst. 9, § 21 

odst. 1, 2 a 4, § 21aa odst. 1, § 21ab odst. 3, § 21d písm. b) až e), § 21e odst. 6 a 7 § 21e 

odst. 7 a 8, § 21f odst. 1, 3 a 4, § 21j odst. 5, § 21k odst. 1 a 3, § 21l odst. 2 až 4, § 23 

odst. 2 písm. b) nebo § 23 odst. 3. 

  (3) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 2 obsahuje výčet činností, jejichž 

výkon má být přenesen, a podmínky jejich výkonu, zejména 

a) úpravu úhrady nákladů souvisejících s výkonem přenesených činností, 

b) úpravu ochrany osobních údajů, 

c) úpravu podmínek zpracování statistik a dalších analytických činností týkajících se 

specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, 

d) úpravu práv duševního vlastnictví a 

e) stanovení doby, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavírána. 

 

XXXXXXX 

§ 44 

 (1) Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v 

základních oborech anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, gynekologie a 

porodnictví, chirurgie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, neurologie, oftalmologie, 

ortopedie, otorinolaryngologie, patologická anatomie, psychiatrie, urologie nebo hygiena a 
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epidemiologie nebo urologie, získávají specializovanou způsobilost v obdobných oborech 

specializačního vzdělávání stanovených v příloze k tomuto zákonu, pokud si doplní chybějící 

část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem příslušného specializačního oboru do 5 

let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů 

získali specializaci I. stupně v základním oboru pediatrie, získávají specializovanou způsobilost 

v oboru dětské lékařství, pokud si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím 

programem tohoto specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v základním 

oboru radiodiagnostika, získávají specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací 

metody, pokud si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem 

tohoto specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lékaři, kteří podle 

dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v základním oboru radioterapie, 

získávají specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie, pokud si doplní chybějící 

část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem tohoto specializačního oboru do 5 let 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů 

získali specializaci I. stupně v základním oboru interní lékařství, získávají specializovanou 

způsobilost v oboru vnitřní lékařství, pokud si doplní chybějící část odborné praxe stanovené 

vzdělávacím programem tohoto specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Bez doplnění odborné praxe podle věty prvé až páté získávají specializovanou 

způsobilost ti, kteří získali osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské 

praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržitě vykonávali zdravotnické povolání lékaře. 
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