
Doplňující dotazy: 

Lékař XY je zařazen do oboru chirurgie před 1. 7. 2017, má certifikát o ukončení 

chirurgického kmene, případně i atestační zkoušku; nově se zařadil do oboru cévní chirurgie. 

Musí si v tomto případě doplnit chybějící praxi i zkoušku na ukončení vzdělávání 

v základním kmeni? (nejde o stejný obor dokončovaný dle nové právní úpravy jako v příkladu 

2, ale o další obor se stejně nazvaným kmenem).    

• Platí mu certifikát pro obor cévní chirurgie, neboť oba obory mají chirurgický kmen. 

• Je nutné pouze doplnit si to, oč se nový základní kmen od starého odlišuje (minimálně 

jde o 6 měsíců v délce praxe), bez zkoušky. 

 

Doplňující dotaz k výše uvedenému: Jak bude mít lékař osvědčeno doplnění - ukončení 

kmene po doložení rozdílu v praxi? Pokud si požádá o nový certifikát po doplnění praxe, 

může ho fakulta vydat dle nové právní úpravy, když neskládal zkoušku? 

Lékař zařazený po účinnosti novely nemůže „žádat“ o vydání certifikátu. Platný certifikát má (a s ním 

spojené případně kompetence), jen si doplní praxi, a to pro účely přístupu k atestaci. Žádné potvrzení 

o doplnění praxe pro „nový“ kmen se nevydává. 

MZ: doplnění bude zaznamenáno do průkazu odbornosti + doloženo potvrzením od zařízení o 

absolvované praxi; LF nemůže vydat certifikát. 

 

MUDr. XY zařazen do základního oboru před účinností novely zákona. Pokud absolvuje 

kmenové kurzy např. Novinky z vnitřního lékařství, Novinky z chirurgie atd., které nyní 

pověřené organizace pořádají a které mají původní akreditaci, lze mu je uznat jako nově 

akreditované Základy vnitřního lékařství, Základy chirurgie apod.?   

Absolvování kmenových kurzů akreditovaných před novelou zákona je možné uznat i 

lékařům, kteří se do oborů zařadili po novelizaci. Stejně tak je možné uznat lékařům 

zařazeným do oborů před novelizací zákona absolvování nových kmenových kurzů 

akreditovaných podle vyhlášky 221/2018 Sb. 

 

Doplňující dotaz k výše uvedenému: Jak postupovat v případě kmenového kurzu z AIM, 

který byl dle původních VP nepovinný a neakreditovaný. Je možné uznat i tento kurz?? 

 

Ano, dle stanoviska příslušné akreditační komise je možné tento kurz (rozsahem i náplní 



odpovídající povinnému dle vyhlášky 221/2018 Sb.) také uznávat. 

MZ: ANO 

 

Mají základní povinné kurzy v kmenech dle vyhlášky 221/2018 Sb. časově omezenou 

platnost? 

Základní povinné kurzy mají časově omezenou platnost, a to Lékařská první pomoc 5 let, 

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 5 let, Radiační ochrana 5 let a 

Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 10 let.  

 

Doplňující dotaz k výše uvedenému: Kurz Radiační ochrana má dle původních VP platnost 

10 let, dle nových VP 5 let; dle sdělení MZ mohou lékaři zařazení po 1. 7. 2017 absolvovat i 

kurzy stávající, které nemají novou akreditaci, neboť mají obdobnou náplň a rozsahem jsou 

dokonce větší. Nicméně, co se doby platnosti týče, bude posuzována odlišně, dle data zařazení 

lékaře? 

 

Ano, lékaři zařazenému po 1. 7. 2017 se uzná původní kurz Radiační ochrany, leč s platností 5 let. 

MZ: ANO 

 

Nové dotazy: 

Lze základní povinné kurzy (akreditované v rámci základních kmenů a oborů po novele 

zákona), tj. zkrácené, uznávat jako rovnocenné s předchozími (lékařům, zařazených dle 

předchozích vzdělávacích programů)? 

 

MZ: ANO 

 

MUDr. XY v roce 1998 složila atestaci I. stupně z Gynekologie a porodnictví, následně se 

již do oboru Gynekologie a porodnictví nikdy nezařadila. Byla zařazena až po 1. 7. 2017. 

Lze nějakým způsobem zohlednit absolvovanou atestaci I. stupně? 

MZ: Atestace I.st = kmen z roku 2009 a dodělá si rozdíl praxe z nového kmene, bez 

zkoušky. 

 

 



 

MUDr. XY získala v ČR odbornou způsobilost, následně nastoupila do pracovního poměru 

v SRN, kde získala v roce 2016 atestaci z Vnitřního lékařství; ta ji byla v roce 2018 v ČR 

uznána. Následně se zařadila v ČR (po 1. 7. 2017) do oboru Pneumologie. Jakým způsobem 

zohlednit vykonanou atestaci v SRN (musí konat zkoušku po kmeni…)? 

V tomto případě je možné pouze započtení  zahraniční praxe do specializačního 
vzdělávání. Případná zkouška po kmeni by však musela být vykonána (základní kmen se 
automaticky na základě zahraniční praxe neuznává). Podmínkou započtení je, že obsah a 
rozsah zahraniční praxe musí odpovídat 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 (viz 
ust. § 5 odst. 8 písm. b). O tomto započtení rozhoduje MZ. Všechny informace, včetně 
formuláře žádosti máme na webu 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-o-zapocitavani-odborne-
praxe_1770_936_3.html  
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