
 
 

Příloha 6 
 
Informace ze schůzky zástupců akreditačních komisí 
Praha, MZ ČR, 27. 6. 2005 
 
Přítomni: 
Jabor, Dastych, Tichý (akreditační komise pro obor č. 43 klinická biochemie) 
 
 
Na schůzku byli náhodně vybráni členové akreditační komise (resp. akreditačních komisí, protože doc. Dastych a 
prof. Tichý jsou členy dalších komisí). Schůzku vedl prof. Škrha, průběh odrážel zásadní nejasnosti v aplikaci 
zákona 95/2004 Sb. Je nutné určit požadavky na akreditovaná pracoviště do září 2005. Není jasné, jak se bude 
aplikovat směrnice 93/16/EHS z 5. dubna 1993, článek 4. Jeden z hlavních problémů spočívá v tom, zda celá 
příprava probíhá na akreditovaném pracovišti (aplikuje např. Německo) nebo jen částečně (aplikuje většina států a 
zřejmě i ČR). Nejsou vyjasněny finanční toky, v zásadě platí, že finance budou na „hlavu“ školence. Obory, které 
zvolily dlouhé pobyty na akreditovaném pracovišti (ale ČLK vytvořila strop 12 měsíců), se dostanou do problémů 
s financováním a pracovně právními vztahy. Obecně se očekává, že pro akreditovaná pracoviště nevyplynou žádné 
podstatné výhody. Je možné, že budou „nižší“ a „vyšší“ akreditovaná pracoviště. Pro jednoho školence bude jeden 
školitel, který vede školence po celou dobu jeho vzdělávání. Toto je nepřijatelné pro obory, které mají jako výchozí 
obor několik oborů (např. hyperbarická terapie, posudkové lékařství, ale také interní obory). Není vyloučeno, že 
bude školitel a „školitel specialista“. Jeden školitel může školit maximálně 2 školence současně (oficiální znění: 
„zpravidla jednoho, případně dva školence“). Školenec musí být na akreditovaném pracovišti v plném úvazku 
(lhostejno za školský nebo zdravotnický).  
 
Diskuse směřovala k tomu, že zřejmě většina vzdělávání nebude probíhat na akreditovaném pracovišti (ale to je 
v rozporu s výše uvedenou směrnicí). Počet akreditovaných pracovišť se má zpočátku zvolit menší.  
 
V oboru klinické biochemie se pro další roky uvádí počet 260 lékařů. Při uvažované délce aktivního života 30 let by 
tedy ročně mělo atestovat v klinické biochemii cca 9 lékařů, při plánovaných „ztrátách“ mimo obor a nutné saturaci 
oboru lze uvažovat o potřebě 12 – 15 lékařů, při 5,5-letém vzdělávacím programu je tedy potřeba 66 – 82 školicích 
míst, tj. minimálně 33 – 41 školitelů (pracuje na akreditovaném pracovišti, s nejvyšším vzděláním v oboru 
doloženým atestací, s platnou licencí a praxí minimálně 5 let). V klinické biochemii byl zvolen „rezervovaný“ 
přístup k pobytu na akreditovaném pracovišti (6 + ... 27 měsíců klinická biochemie, z toho nejméně 3 měsíce 
v ústavu klinické biochemie, na akreditovaném pracovišti nebo pracovišti doporučeném výborem odborné 
společnosti). Zdánlivě tedy problém nebude tak velký, ale školitel vede školence po celou dobu vzdělávání a školitel 
pracuje na akreditovaném pracovišti, čímž se obloukem dostáváme k problému aplikace směrnice 93/16/EHS. Jak je 
vidět, dalším obloukem se dostaneme ke dvoustupňovému systému atestací, o kterém se již nezakrytě hovoří.  
 
Kladno, 28.6.2005 
Antonín Jabor 
 




