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VYHLÁŠKA

ze dne 31. října 2018

o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání
a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. r) a s) zákona č. 95/2004 Sb., o podmín-
kách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnic-
kého povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory

a) certifikátu o absolvování základního kmene,

b) diplomu o specializované způsobilosti,

c) diplomu o zvláštní specializované způsobilosti a

d) licence o absolvování funkčního kurzu,

(dále jen „doklady o vzdělání“).

§ 2

Náležitosti dokladů o vzdělání

(1) Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou

a) označení Ministerstva zdravotnictví, spolu s ma-
lým státním znakem České republiky,

b) údaje osoby, jíž se doklad vydává, a to akade-
mický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení,
datum narození, místo narození,

c) číslo dokladu o vzdělání v úplné číselné řadě,

d) název dokladu o vzdělání,

e) datum vydání dokladu o vzdělání a

f) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický
titul a podpis osoby jednající za Ministerstvo
zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, pří-
jmení, akademický titul a podpis osoby jednající
za pověřenou organizaci.

(2) Zvláštní náležitosti certifikátu o absolvování
základního kmene jsou

a) datum absolvování zkoušky po vzdělávání v zá-
kladním kmeni nebo datum ukončení vzdělá-
vání v základním kmeni, pokud osoba, které
se doklad vydává, nebyla povinna zkoušku po
absolvování základního kmene vykonat,

b) označení základního kmene a

c) otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví
a jméno, popřípadě jména, příjmení, akade-
mický titul a podpis předsedy zkušební komise.

(3) Zvláštní náležitosti diplomu o specializované
způsobilosti jsou

a) datum vykonání atestační zkoušky,

b) označení specializačního oboru,

c) označení zdravotnického povolání,

d) otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví
a jméno, popřípadě jména, příjmení, akade-
mický titul a podpis předsedy atestační komise a

e) pro specializační obory, které jsou uvedeny
v příloze V. směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005
o uznávání odborných kvalifikací, věta „Specia-
lizovaná způsobilost je v souladu s článkem 25
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/
/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání od-
borných kvalifikací a vydaný doklad je dokla-
dem o vzdělání uvedeným v příloze V (5.1.2)
a (5.1.3) této směrnice“.

(4) Zvláštní náležitosti diplomu o zvláštní spe-
cializované způsobilosti jsou

a) datum vykonání závěrečné zkoušky nástavbo-
vého oboru,

b) označení nástavbového oboru,
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1) § 2 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



c) označení zdravotnického povolání a

d) otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví
a jméno, popřípadě jména, příjmení, akade-
mický titul a podpis předsedy zkušební komise.

(5) Zvláštní náležitosti licence o absolvování
funkčního kurzu jsou

a) datum vykonání závěrečné zkoušky funkčního
kurzu,

b) označení funkčního kurzu a

c) otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví
a jméno, popřípadě jména, příjmení, akade-
mický titul a podpis předsedy zkušební komise.

§ 3

Další náležitosti dokladů o vzdělání

(1) Doklady o vzdělání se vyhotovují na list
formátu 210 x 297 mm o plošné hmotnosti
100 g/m2 s 50% obsahem bavlny. Papír tiskopisu
certifikátu je bez vlastní fluorescence v UV světle
a je opatřen

a) průběžným pozitivně-negativním vodoznakem
s motivy lipových listů,

b) horizontálním gilošovým motivem,

c) bezpečnostními viditelnými vlákny s modrou
fluorescencí v UV světle a

d) bezpečnostními vlákny opticky neviditelnými
se zelenou fluorescencí v UV světle.

(2) Doklady o vzdělání jsou vytištěny s použi-
tím

a) ofsetového tisku se 4 barvami na líci s irisovými
přechody barev ve 2 barvách,

b) liniového hlubotisku v 1 černé barvě na líci pro
malý státní znak České republiky,

c) knihtisku v černé barvě se zelenou fluorescencí
v UV světle pro šestimístné pořadové číslo,

d) odlišných barev pro tisk názvu dokladu o vzdě-
lání, a to pro název dokladu o vzdělání podle § 2

odst. 2 v modré barvě, pro název dokladu
o vzdělání podle § 2 odst. 3 v červené barvě,
pro název dokladu o vzdělání podle § 2 odst. 4
v oranžové barvě a pro název dokladu o vzdělání
podle § 2 odst. 5 v zelené barvě,

e) gilošových motivů,

f) aplikací pastelových odstínů znesnadňujících
pořízení kopií na laserových kopírovacích stro-
jích a

g) ochranného prvku vytištěného technikou linio-
vého hlubotisku.

(3) Tiskopisy dokladů o vzdělání obsahují spe-
ciální ochranný prvek utajený ve stupni utajení Vy-
hrazené.

§ 4

Vzory dokladů o vzdělání

(1) Vzor certifikátu o absolvování základního
kmene je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor diplomu o specializované způsobilosti
je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Pro specializační obory uvedené v přílo-
ze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání od-
borných kvalifikací v podobě dle § 2 odst. 3 písm. e)
je vzor diplomu o specializované způsobilosti uve-
den v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor diplomu o zvláštní specializované
způsobilosti je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Vzor licence o absolvování funkčního kurzu
je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
sedmého měsíce po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 259/2018 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –

Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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