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Statut

Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Čl. 1

Základní ustanovení

Statut Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „statut“) upravuje činnost, řízení, 
organizační členění a hospodaření Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen 
„Institut“). 

Čl. 2

Postavení Institutu

1. Institut byl zřízen výměrem ministra zdravotnictví ČSR č.j. Ká/3-621-10.616/1953 ze dne  30. června 
1953,  ve znění  rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 26. 11. 1991  a zřizovací listinou  ze dne 
1. 12. 2001, č.j. 16037/2001.

2. Zřizovatelem Institutu je ČR - Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“).

3. Institut je právnickou osobou.

4. Institut je příspěvkovou organizací přímo řízenou ministerstvem. 

5. Sídlem Institutu je Praha.

6. Institut se člení na ředitelství, pedagogická pracoviště, administrativní a provozní pracoviště. 

Čl. 3

Poslání Institutu

1. Institut je specializovaným vzdělávacím a vědeckým pracovištěm, které zajišťuje a provádí pro 
zřizovatele koncepční, analytickou, pedagogickou, metodickou, koordinační, registrační, 
posuzovací, expertní, vědecko-výzkumnou a akreditační činnost v oblasti specializačního 
vzdělávání zdravotnických pracovníků. 

2. Institut poskytuje metodickou pomoc v oblasti celoživotního vzdělávání se smluvně zajištěnými 
pracovišti.
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3. Institut plní úkoly ministerstva, předkládá mu návrhy a náměty pro zkvalitnění dalšího vzdělávání ve 
zdravotnictví. 

Čl. 4

Činnost Institutu

Institut (v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta a zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních) zabezpečuje pro 
zřizovatele zejména následující činnosti. 

A. Hlavní činnost

1. koncepční činnost

- monitoruje a zajišťuje požadavky na další vzdělávání zdravotnických pracovníků, zejména 
připravuje koncepční materiály a předkládá ministerstvu návrhy opatření v této oblasti, plánuje, 
organizuje, hodnotí a koordinuje další vzdělávání ve zdravotnictví

- zpracovává návrhy vzdělávacích programů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů a ve vybraných oborech i jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví 
s vysokoškolským vzděláním, dále návrhy doplňující odborné praxe farmaceutů a dalších 
dílčích pedagogických dokumentů, v souladu s doporučeními EU a právními předpisy; přitom 
spolupracuje zejména s odbornými společnostmi, příslušnými profesními organizacemi a 
Ministerstvem práce a sociálních věcí 

2. analytická činnost 

- zjišťuje aktuální potřeby na kvalifikační požadavky v oblasti dalšího vzdělávání, vypracovává 
srovnávací analýzy zahraničních systémů pro plánování vzdělávacích aktivit

3. pedagogická činnost

- poskytuje specializační vzdělávání v rozsahu získané akreditace

- zařazuje lékaře, zubní lékaře, farmaceuty, ve vybraných oborech i jiné odborné pracovníky ve 
zdravotnictví s vysokoškolským vzděláním a cizince do specializačního vzdělávání a vydává jim 
průkazy odbornosti

- zajišťuje specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, ve vybraných oborech i 
jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví s vysokoškolským vzděláním a  cizinců

- organizačně zajišťuje a uskutečňuje atestační zkoušky podle prováděcích vyhlášek k citovaným 
zákonům a vydává diplomy o specializaci, osvědčení o absolvované praxi, osvědčení o
absolvování kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích aktivit Institutu

- zajišťuje činnost oborových atestačních komisí

- podílí se na hodnocení vzdělání cizinců z členských států EU, navrhuje požadavky na doplnění 
vzdělání před získáním specializované způsobilosti ve smyslu § 26, odst. 2 a 5 zákona č. 
95/2004 Sb. a připravuje podklady k rozhodnutí pro ověřování znalosti českého jazyka podle § 
31 zákona č. 95/2004 Sb.
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- zajišťuje aprobační zkoušky lékařů a farmaceutů a ověřování schopností odborně se vyjadřovat 
v českém jazyce podle prováděcí vyhlášky k části osmé zákona č. 95/2004 Sb.

- realizuje speciální výukové programy ukončené ověřením znalostí a vydáním osvědčení o jejich 
absolvování

- organizuje a uskutečňuje vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání; na základě ověření 
požadovaných znalostí vydává absolventům potvrzení o jejich absolvování

- zabezpečuje podle společenské objednávky vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v dalších 
odvětvích, jejichž činnost souvisí s péčí o zdraví

- zajišťuje služby spojené s výukovou činností

4. metodická činnost

- připravuje metodické návody a postupy pro realizaci a hodnocení specializačního a 
celoživotního vzdělávání a připravuje výukové audiovizuální pomůcky a další studijní materiály

- zprostředkovává veřejné informační služby pro potřeby vzdělávání ve zdravotnictví na 
celostátní a mezinárodní úrovni

5. registrační činnost

- vede evidenci a archivuje veškerou dokumentaci o dalším vzdělávání zdravotnických 
pracovníků (ve smyslu ustanovení § 19, odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb.)

- vede evidenci uchazečů o vykonání aprobační zkoušky a o vykonaných aprobačních zkouškách 
ve smyslu ustanovení § 34, odst. 6  zákona č. 95/2004 Sb.

- vede Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

6. posuzovací činnost

- posuzuje odbornou praxi zdravotnických pracovníků, absolvovanou při výkonu zdravotnického 
povolání a v rámci doktorského studijního programu v ČR nebo v cizině a odborná stanoviska 
předkládá ministerstvu pro rozhodovací činnost

- posuzuje žádosti zdravotnických pracovníků o uznání rovnocennosti specializované 
způsobilosti získané podle dřívějších právních předpisů dle § 42 a § 44, odst. 8 zákona č. 
95/2004 Sb. a předkládá ministerstvu odborná stanoviska

7. vědecko-výzkumná činnost

- řeší projekty na základě grantů získaných na národní a mezinárodní úrovni v oblasti dalšího 
vzdělávání i klinické medicíny

8. akreditační činnost

- zabezpečuje akreditační řízení a činnost akreditačních komisí pro příslušné obory 
specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe pro farmaceuty (ve smyslu 
§ 14 zákona č. 95/2004 Sb.) a předkládá stanoviska akreditačních komisí pro rozhodovací 
činnost ministerstva

9. další činnosti

- provádí činnost vyplývající z implementace klasifikačního systému diagnosticko terapeutických 
skupin v podmínkách českého zdravotnictví a kultivaci tohoto systému,  včetně správy a vývoje 
referenční databáze
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- může poskytovat ubytovací služby pro účastníky specializačního a celoživotního vzdělávání, 
vlastní zaměstnance Institutu a zaměstnance ministerstva

B. Jiná činnost

Institut může vykonávat jinou činnost, pokud tato není na úkor jeho poslání a úkolů stanovených 
ministerstvem. Při jejím vykonávání se řídí obecně platnými předpisy. 

Při plnění úkolů Institut spolupracuje se vzdělávacími institucemi, akreditovanými pracovišti, zejména 
s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, vysokými školami a 
dalšími vzdělávacími institucemi v ČR i v zahraničí. Dále spolupracuje zejména s odbornými 
společnostmi, výzkumnými ústavy, profesními organizacemi, zdravotními pojišťovnami, zdravotnickými 
zařízeními a dalšími institucemi, jejichž činnost souvisí s péčí o zdraví lidu. 

Institut je zapsán do seznamu ústavů se znaleckým oprávněním a vykonává znaleckou činnost 
v rozsahu tohoto zápisu. 

Čl. 5

Organizační členění Institutu

1. Institut se dělí na ředitelství, pedagogická pracoviště a jejich výukové základny. 

2. Ředitelství se člení na:

a) úsek ředitele

b) úsek náměstka pro zdravotnictví a vědu

c) úsek náměstka pro výuku

d) úsek náměstka pro ekonomiku

e) úsek „Národní referenční centrum"

f) odbor pro personální a mzdovou činnost

3. Pedagogickými pracovišti jsou:

a) Katedry, subkatedry, kabinety 

b) Škola veřejného zdravotnictví  

c) Výuková pracoviště

d) Kliniky jako vysoce kvalifikovaná pracoviště zdravotnických zařízení zabezpečující klinickou 
výuku, jejichž seznam je uveden v příloze Statutu.

4. Odborná výuka je zabezpečována  i na dalších vybraných pracovištích zdravotnických zařízení, ve 
kterých působí katedry a subkatedry Institutu na smluvním základě. 

Organizační členění jednotlivých úseků, náplň jejich činnosti, rozsah pravomoci a odpovědnosti  
vedoucích zaměstnanců stanoví Organizační řád Institutu.
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Čl. 6

Ředitel Institutu

1. Ředitel je statutárním orgánem Institutu, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem.

2. Ředitele jmenuje a odvolává ministr/ministryně zdravotnictví.

3. Ředitel řídí, organizuje a kontroluje činnost Institutu a odpovídá za ni ministrovi/ministryni. 

4. Ředitel pověřuje řízením určitých činností náměstky a další vedoucí zaměstnance, které jmenuje a 
odvolává. Výčet jmenovaných funkcí stanoví pracovní řád.

5. V době nepřítomnosti ředitele jej v plném rozsahu jeho práv a povinností zastupuje jeho zástupce, 
určený organizačním řádem. 

6. Pro plnění úkolů zřizuje ředitel své poradní orgány a svolává porady vedoucích zaměstnanců 
k projednávání zásadních otázek činnosti Institutu.

7. Ředitel vydává organizační řád, pracovní řád a další vnitřní normy Institutu.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Tímto statutem se mění a nahrazuje statut Institutu ze dne 1. září 2003, podepsaný MUDr. Marií 
Součkovou, ministryní zdravotnictví. 

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení ministerstvem. 

Příloha: seznam klinik Institutu

V Praze dne 4. 8. 2004

  

      MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA  MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.
ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání                 ministr zdravotnictví 

       ve zdravotnictví



6

       
Příloha

Seznam klinik Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Fakultní nemocnice Bulovka

Chirurgická klinika

Klinika infekčních nemocí

Ortopedická klinika

Radiodiagnostická klinika

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

První klinika interního lékařství

Neurologická klinika

Pediatrická klinika


