
 
Příloha č. 3 
 

Zápis ze schůzky předsedů akreditačních komisí se zástupci MZ 

 

Schůzka se konala ve velké posluchárně anatomického ústavu 1. LF UK v Praze dne 27. 11. 2008. Cílem bylo 

projednat připomínky, které na MZ přišly k prováděcím právním předpisům, které se týkají zajištění postgraduálního 

vzdělávání (atestace).  

Za MZ byly přítomny: náměstkyně MZ pro zdravotní péči MUDr. Markéta Hellerová, ředitelka odboru vzdělávání 

Mgr. Lenka Bohuslavová a Bc. Nina Müllerová, která má na tomto odboru na starosti vzdělávání nelékařských 

zdravotnických profesí. 

 

Postřehy z jednání: 

Obory postgraduálního vzdělávání budou rozděleny na základní a nástavbové. 

Základní obory budou začínat společným kmenem; kmenů bude co nejméně a budou společné pro příbuzné obory. 

Uchazeč se však bude hlásit do základního oboru, nikoliv do kmene. 

Délka kmene bude 24 měsíců. 

Česká lékařská komora navrhovala 12 základních kmenů – to bylo zamítnuto, cílem je kmenů co nejméně. 

Každý základní obor má určenou minimální délku vzdělávání (přípravy), která byla určena tak, aby byla v souladu se 

Směrnicí Evropské unie. Doba vzdělávání však může být delší, nikoliv však kratší.  

Na rezidenty bude uvolněno 0,5 miliardy Kč ročně (již od r. 2009), rezidentů je cca 1000/rok (tolik je absolventů 

lékařských fakult v ČR). Rezidenti budou placeni jen po onu minimální dobu podle Směrnice EU. Tedy v klinické 

biochemii 4 roky (v urologii 5 let, v ORL jen 3 roky …).  

Směrnice EU nerozlišuje základní a nástavbový obor. 

Jedná-li se o obor základní, absolvuje lékař zkoušku v průměru za 5 let od zařazení (musí splnit všechny požadavky, 

praxi atd. – o tom, že vše splnil a může ke zkoušce, rozhodne školitel). 

Do nástavbového oboru může být zařazen až po absolvování atestace ze základního oboru; obvykle po 2 letech. Ale 

může být např. určeno, že nástavbová atestace může následovat po atestaci z několika různých základních oborů. 

Potřebná délka praxe, nutné pro připuštění k atestaci z nástavbového oboru, se může lišit podle absolvovaného 

základního oboru. 

Cílem MZ nebude zvyšovat počet základních oborů, pokud to nebude doloženo zásadními argumenty; jinak zůstane 

obor nástavbovým.  

Struktura praxe během základního kmene se bude pro jednotlivé obory lišit, i když budou mít týž základní kmen. 

Tak např. všechny obory, které budou mít základní interní kmen, by se měly sejít a říci, co a jak dlouho musí všichni 

lékaři v rámci interního kmene absolvovat (tedy minimální společný základ) – např. 1 rok na interně. Zbytek do 24 

měsíců se bude lišit podle jednotlivých základních oborů a lékař bude část kmene absolvovat v rámci svého 

základního oboru (tedy např. klinické biochemie, dermatovenerologie, neurologie apod.). Je to nutné, protože po 



absolvování základního kmene musí mít určeny již nějaké kompetence, tj. výkony, které může ve svém základním 

oboru samostatně vykonávat. 

Po absolvování atestace v základním oboru se může lékař hlásit do certifikovaného kurzu, po jeho absolvování složí 

atestaci v nástavbovém oboru. Certifikované kurzy nebudou hrazeny státem, je však připraveno, že se na ně budou 

čerpat peníze z EU.  

Nemění se fakt, že po atestaci může dělat lékař primáře, není k tomu nutná praxe, jako bylo doposud a jak to 

požadovala i ČLK. 

Součástí „vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů atd.“ je i tabulka, kde se srovnávají navrhované 

obory s těmi, které platily v minulosti. Každý, kdo složil atestaci v minulosti, bude tedy vědět, jak bude jeho 

kvalifikace uznávána nyní. 

 

 

Zapsal: Jaroslav Racek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




