
Příloha č. 3 
Zápis z porady předsedů akreditačních komisí (Praha, 19. 6. 2008) 

 
Účastníci jednání: předseda akreditačních komisí prof. Škrha – ten vedl jednání, za MZ dr. Hellerová, Mgr. 
Stuchlíková, za asociaci děkanů LF prof. Palička, za ČLK dr. Hermann 
 
Cílem jednání bylo seznámit předsedy akreditačních komisí s novelou Zákona č. 95 a s názorem asociace 
děkanů a České lékařské komory na organizaci postgraduálního vzdělávání. Dalším cílem bylo zahájit diskusi na 
toto téma, je na ni půl roku. 
 
Novela Zákona č. 95 – hlavní změny 

- řeší financování postgraduálního vzdělávání 
- zavádí pojem certifikovaný kurz 
- neobsahuje seznam atestačních oborů (bude dán zvláštní vyhláškou) 

 
Z. 95 bude doprovázen následujícími vyhláškami: 

- vyhláška o činnostech lékařů (co může vykonávat po absolvování kmene, co po získání specializace 
atd.) 

- vyhláška o specializačních oborech 
- vyhláška o výběrovém řízení na rezidenční místa 
- vyhláška stanovující zkušební řád atestačních zkoušek 
- vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání 

 
Podrobnější údaje o novele Zákona č. 95 

Bude provedena revize vzdělávacích programů. Nyní je 83 atestačních oborů, do některých se doposud nikdo 
nepřihlásil nebo jen ojediněle. Počítá se s tím, že bude jen asi 40  základních oborů. Vše ostatní budou 
certifikované kurzy. 
Nejprve lékař absolvuje základní kmen (bude společný pro několik základních oborů, doba trvání 2 – 3 roky). 
Pak musí být ověřeny jeho znalosti – za to zodpovídá školitel. Může to být formou testu, pohovoru apod., není 
vyžadována zkouška. Poté obdrží lékař certifikát a bude moci provádět samostatně některé výkony. 
Po dalších obvykle 3 letech složí atestační zkoušku a získá specializovanou způsobilost – ta ho opravňuje 
k výkonu samostatné praxe, výkonu vedoucího lékaře a školitele. Celková doba, po které získá lékař 
specializovanou způsobilost, je pro praktické lékaře 4 roky, pro ostatní 5 let, výjimečně déle. 
Teprve po získání specializované způsobilosti se může přihlásit do certifikovaného kurzu (doba trvání minimálně 
1 roky, obvykle 2 roky) – je to obdoba dřívějších nástavbových atestací. 
 
Akreditace zdravotnických zařízení – bude následující: 

- na celý vzdělávací program 
- na část vzdělávacího programu (to je vlastně akreditované pracoviště „nižšího stupně“) 
- v rámci smluvního zařízení (když nemá všechny obory – může uzavřít smlouvu i s neakreditovaným 

zařízením) 
 
Financování postgraduálního vzdělávání 

 Nově se zavádí pojem rezidenčních míst. Jejich počty vypíše MZ pro jednotlivé obory (obvykle podle počtu 
absolventů lékařských fakult, tedy asi 1000 míst ročně celkem). Je to nástroj k regulaci počtu specialistů (v 
oborech i regionech). Rezidenční místa se budou vypisovat i pro nelékaře.  
Zdravotnické zařízení pak vypisuje výběrové řízení a vybírá uchazeče. 
Smlouvu s rezidentem podepisuje MZ. 
Na všechna rezidenční místa je určena částka 500 mil. Kč. Peníze na každého rezidenta jsou určeny na celé 
pětileté období přípravy (tj. nemusí se o ně každý rok znovu žádat), dostane je zdravotnické zařízení, kde je 
rezident v pracovním poměru. Jedná-li se např. o okresní nemocnici a rezident odchází na školení na vyšší 
pracoviště, toto vyšší pracoviště (např. FN) fakturuje adekvátní částku jeho mateřskému pracovišti. 
Přítomní nebyli schopni říci, zda se částka daní a zda se z ní odvádí ní sociální a zdravotní pojištění. 
 
Časový harmonogram 

- do konce r. 2008 bude určen počet rezidenčních míst pro r. 2009, celková finanční dotace a metodika a 
vzor smlouvy s MZ 

- do 16. 3. 2009 – zdravotnická zařízení podávají žádosti o přidělení rezidenčních míst 



- do 17. 4. 2009 – žádosti posoudí akreditační komise (ta bude tedy kromě podmínek pro získání 
akreditace určovat i nejvyšší počet rezidenčních míst – posílí se její pravomoci)  

- do 30. 6. 2009 – MZ rozhodne o přidělení rezidenčních míst a o poskytnutí dotace 
- do 15. 7. 2009 – bude vyhlášeno výběrové řízení na rezidenty 
- do 30. 9. 2009 – bude proveden výběr rezidentů 
- do 31. 12. 2009 – proběhne 2. kolo, nebyl-li rezident vybrán v prvním kole 

 
Povinnosti rezidenta 

- splnit požadavky vzdělávacího programu 
- složit atestační zkoušku nejdéle do doby dané délkou vzdělávacího programu + 3 roky navíc 
- po získání specializované způsobilosti, čerpal-li rezident státní dotaci, musí zůstat pracovat na území 

ČR pět let (při porušení uhradí část podpory) 

Pozn.: Vzdělávací program může být zajištěn i jinak než formou rezidentů se státní podporou, pak povinnost 
pracovat 5 let v ČR odpadá. 
 
Registr zdravotnických povolání 

Bude zaveden na základě Zákona o zdravotnických službách (národní registr). Zřizovat a spravovat ho bude MZ. 
Bude se zde u všech lékařů zaznamenávat průběh celého vzdělávání. 
Co vyplynulo z diskuse 

Dotace na rezidenta nepokryje jeho vzdělání úplně. Má to být příspěvek na jeho mzdu, na odměnu školiteli i 
materiální náklady spojené s výukou. 

Je třeba počítat s tím, že na vyšší pracoviště budou odcházet školit se rezidenti z nižších pracovišť. Nebude-li mít 
toto vyšší pracoviště volné rezidentské místo, musí rezident hledat místo jinde. 

Dosud udělené akreditace pro vzdělávání měly jen jeden typ – na celý program (já jsem myslel že dva?), nyní 
budou dva stupně. 

Certifikované kurzy (dřívější nástavbové atestace) nebudou financovány ze státní dotace, snad něco bude 
z prostředků EU. 

Prostředky přidělené na 1 rezidenta se budou lišit podle oborů (zohlední se mj. počet lékařů v oboru a jeho 
trend). 

O rezidenční místa se mohou hlásit i ti, kteří jsou již zařazeni ve vzdělávacím programu. Zprvu tedy bude více 
požadavků než rezidenčních míst.  
 
Stanovisko asociace děkanů a vědeckých rad LF 

- lékař musí získat základní vzdělání v některém velkém oboru 
- proto navrhují co nejmenší počet základních kmenů (7 ev. 8), a to: vnitřní lékařství, chirurgie, 

gynekologie a porodnictví, pediatrie, patologie, radiologie a zobrazovací metody, hygiena a 
epidemiologie; otázkou je psychiatrie 

- dále navrhují 36 základních oborů (mezi nimi je i klinická biochemie), k diskusi další 4 obory 
- vše ostatní formou certifikovaných kurzů 
- upozorňují na nevyjasněné financování a roli IPVZ, LF a FN v postgraduálním vzdělávání 

 
Stanovisko ČLK 

- nesouhlasí, aby po získání specializační způsobilosti (tedy obvykle po 5 letech) mohl rovnou dělat lékař 
primáře  

- požaduje odborný dozor pro absolventy základního kmene 
- navrhuje 18 základních kmenů (mezi nimi není klinická biochemie) 
- dále navrhuje 47 základních specializací (mezi nimi KB), 38 certifikovaných kurzů 
- certifikovaný kurz by měl být dvouletý, u jednoletého kurzu navrhuje udělení funkční licence (jako 

komora uděluje nyní) 
 
Návrh Ministerstva zdravotnictví 

Je připraven, neliší se mnoho od návrhu děkanů. Zveřejněn zatím nebude – až po proběhlé diskusi a zapracování 
připomínek. 

Jednání se zúčastnil a zapsal J. Racek 




