
Upozornění pro rekvalifikující se 
lékaře do oboru VPL



Do tzv. "nového" vzdělávacího programu,

t.j. vzdělávacího programu "2018" (dále jen  

VP 2018) se zařazují lékaři zapsaní do oboru

VPL od 1.7.2017.

Je možno požádat o změnu staršího VP (např. 2011) na nový VP 2018, ale 

nikoliv obráceně! 

CAVE: Před změnou VP se, prosím, ujistěte, že Váš školitel má platnou 
akreditaci na VP, do kterého hodláte "přejít".



Vzdělávání v rámci tzv. VSV

Věstník MZ ČR částka 3/2018 (ze dne 28.3.2018):

Vzdělávací program spec. oboru VPL - vlastní

specializovaný výcvik (VSV):

2.1 po kmeni VPL (6m.)

2.2 po int. kmeni v oboru VPL (b)  (12m.)

2.3  po int. kmeni v oboru vnitř. lék. (a) (17m.)

2.4  pro rekvalif. s interní atest. I či II (12m.)

2.5   pro rekvalif. s atest. ARO, urg. med. (14m.)

2.6   pro rekvalif. s chir. atest. I či II a 5ti l. praxí  (16m.)



VSV 2.3
po int. kmeni ve Vnitř. lék. (a)

Akreditovaná lůžka:

- Gyn. a por.  (1m)

- Pediatrie (1m)

- Chir. (2m) ve struktuře Chir. + Urol. + Ortop. 
+ RHB (min. 2 týdny v každém oboru) - je možné stážovat např. 2 

týdny na lůžkové akredit. chir. a po 2 týdnech na urol., ortop. a RHC
ambul.,které nemusí být akredit., pakliže Vás tam vysílá Váš akredit. 
školitel v oboru VPL)

A doporučujeme těm, kteří ve kmeni v rámci interny nestážovali 1 měsíc na 
neurologii, aby si neurologii dostážovali byť v neakredit. ambulanci!



VSV 2.3
po int. kmeni ve Vnitř. lék.(a)

Akreditované ambulance:

- VPL (10m)

Ambulance: (nemusí být akredit., ale do konkrétní  ordinace 

vysílá školence jeho akredit. školitel v oboru VPL, který za 
konkrétního ambul. specialistu, u kterého stážuje jeho školenec, 
zodpovídá):

- Psych. (1m) - zde v ideál. případě je možné 2 týdny na  

psych. lůžkové a 2 týdny na psych. ambul. (ale uznáme i 4 týdny na 
lůžkách nebo 4 týdny na ambul.)

- Tzv. "malé obory" (2m) - Oční + ORL + 
Kožní



VSV 2.4
pro lékaře se spec. ve vnitř. lék.

Akreditovaná lůžka: 

- Gyn. a por.  (1m)

- Pediatrie  (1m)

Akreditované ambulance:

- VPL (6m)



VSV 2.4
pro lékaře se spec. ve vnitř. lék.

Ambulance: (nemusí být akredit., ale do konkrétní  ordinace vysílá 

školence jeho akredit. školitel v oboru VPL, který za konkrétního ambul. 
specialistu, u kterého stážuje jeho školenec, zodpovídá):

- Psych. (1m) - zde v ideál. případě je možné 2 týdny na  

psych. lůžkové a 2 týdny na psych. ambul. (ale uznáme i 4 týdny na lůžkách 
nebo 4 týdny na ambul.)

- Tzv. "malé obory" (2m) - Oční + ORL + Kožní
(min. 2 týdny v každé ordinaci, ale dohromady to opět "musí dát" 8 týdnů!!!)

- Chir. (1m) - ve struktuře Ortop. + Urol. + 
RHB (na ambul. každého oboru je nutné odstážovat min. 1 
týden, ale dohromady "musí dát" stáže 4 týdny!!!) 



VSV 2.5
pro lékaře se spec. v oboru UM, 
anestes. a intenz. med. vč. ARO

Akreditovaná lůžka:

- Gyn. a por. (1m)

- Pediatrie (1m)

Akreditované ambulance:

- VPL (9m)



VSV 2.5
pro lékaře se spec. v oboru UM, 
anestes. a intenz. med. vč. ARO

Ambulance: (nemusí být akredit., ale do konkrétní  ordinace vysílá 

školence jeho akredit. školitel v oboru VPL, který za konkrétního ambul. 
specialistu, u kterého stážuje jeho školenec, zodpovídá):

- Psych. (1m) - zde v ideál. případě je možné 2 týdny na  psych. 

lůžkové a 2 týdny na psych. ambul. (ale uznáme i 4 týdny na lůžkách nebo 4 
týdny na ambul.)

- Tzv. "malé obory" (2m) - Oční + ORL + Kožní
(min. 2 týdny v každé ordinaci, ale dohromady to opět "musí dát" 8 týdnů!!!)



VSV 2.6
pro lék. se spec. v oboru chir.

Akreditovaná lůžka: 

- Int. (4m)

- Gyn. a por. (1m)

- Pediatrie (1m)

Akreditované ambulance:

- VPL (7m)



VSV 2.6
pro lék. se spec. v oboru chir.

Ambulance: (nemusí být akredit., ale do konkrétní  ordinace vysílá 

školence jeho akredit. školitel v oboru VPL, který za konkrétního ambul. 
specialistu, u kterého stážuje jeho školenec, zodpovídá):

- Psych. (1m) - zde v ideál. případě je možné 2 týdny na  psych. 

lůžkové a 2 týdny na psych. ambul. (ale uznáme i 4 týdny na lůžkách nebo 4 
týdny na ambul.)

- Tzv. "malé obory" (2m) - Oční + ORL + Kožní
(min. 2 týdny v každé ordinaci, ale dohromady to opět "musí dát" 8 týdnů!!!)



Nezapomenout na absolvování povinných 
kurzů

- Lékařská první pomoc

- Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace

- Prevence škodlivého užívání NL a léčba závisl.

(platí 10 let)

- Radiační ochrana (platí 10 let)

- Paliativní péče

- Hygiena a epid. (3 denní)

- Novinky ve VPL (1x ročně během celého    

předatestačního vzdělávání! )

Kromě 2 výše uved. kurzů je platnost všech kurzů 5 let!



Pozn. k problematice hyg. a epid.

V rámci VP 2018 již není povinná stáž na OHESu, ale v indexu 
musí být záznam Vašeho školitele VPL, že s Vámi problematiku 
hygieny a epidemiologie v rámci praxe v ordinaci VPL
"probral". Čili nelze říci, že by kurz Hygieny a epid. 
nahrazoval stáž na OHESu.

A CAVE: Tzv. malé obory (v rámci VP 2018 tedy povinně pouze 
oční + ORL + kožní) se musí stále stážovat celkem 8 týdnů!!!

Pozn.:

Pro školence dokončující přípravu dle VP 2011 je stále stáž na 
OHESu povinná! Podobně jako je povinný kurz Hygieny a 
epidemiologie pro VPL. 



E-learning
Pozor:

Od 1.1.2020 nemají e-kurzy v rámci EUNI
akreditaci MZ ČR, proto t.č. musí být všechny 
povinné kurzy do odvolání absolvovány jen 
pověřenými organizacemi MZČR.

Akreditované povinné kurzy jsou kurzy realizované pověřenými 
organizacemi  MZ ČR - a to jsou lékařské fakulty v ČR a IPVZ!

Tyto kurzy jsou bez problémů uznávány a mohou být jak 
prezenční, tak distanční formou, pokud je to možné.



Dopor. prostudovat si
i ostatní platnou legislativu:

Z. č. 67/2017 ze dne 31.1.2017, kterým se mění z. č.95/2004 Sb. 
o podm. získávání a uznávání odborné způsobilosti a spec. 
způsobilosti k výkonu zdrav. povolání lékaře..., ve znění 
pozdějších předpisů (platnost od 1.7.2018!)

Vyhl. č. 282 ze dne 6.11.2019 o zk. lékařů... a o změně vyhl. 
č. 188/2009 Sb., o atest. zk...., ve znění vyhl. č. 118/2018 Sb. 
(Platnost ihned od 6.11.2019, ale spol. a přechodná 
ustanovení!)

Odkazy na kompletní platnou legislativu najdete na našem

webu pod záložkou "vzdělávací programy".



Lékař s nedokončeným vzděl. v "původ." 
int. kmeni

Pokud přichází do oboru VPL lékař, který se 
dosud vzdělával v interním kmeni a byl zapsán 
ve Vnitř. lék., ale nedokončil vzdělávání v 
Interním kmeni a tudíž "nemá nárok" na 
certifikát po ukončení kmene, pak nemůže být 
zapsán současně v oboru Int. i v oboru VPL, 
ale ukončí vzděl. ve Vnitř. lék. a zapíše se do 
oboru VPL a ať si vybere cestu přes Interní 
kmen ve VPL nebo kmen VPL - vždy bude 
skládat zkoušku po kmeni!



Kdo je to školitel v oboru VPL

Školitel v oboru VPL je všeobecný praktický 
lékař, který má specializovanou způsobilost v 
oboru VPL a min. 3 roky praxe od atestace v 
ČR a pracuje v ordinaci na úvazek min. 1,0 a 
má akreditaci MZČR na příslušnou část 
vzdělávacího programu (VP):

- prodloužení akreditace na VP dle 2011

- akreditaci na VSV v rámci VP dle 2018

- akreditaci na kmen VPL dle VP 2018

- akreditaci na interní kmen v oboru VPL dle VP 2018



Co je to akreditace
Akreditace znamená oprávnění k určité činnosti 

nebo ověření a uznání takového oprávnění. 

V našem případě je to oprávnění vzdělávat ve 
svých praxích budoucí VPL v rámci 
postgraduální výuky lékařů a vést jejich 
přípravu k atestační zkoušce. 

Akreditaci uděluje MZČR na základě žádosti VPL, 
který si přeje stát se školitelem v oboru VPL.

Od 1.5.2019 by měla mít všechna pracoviště udělenu akreditaci 
na nové základní kmeny a VSV (VP 2018)!



JAK  si najdu svého školitele
Jsem-li lékař, který má již alespoň v 1 lék. oboru spec. 
způsobilost (=1 atestaci), tak si již nezvyšuji 
kvalifikaci, ale dle zák. práce si kvalifikaci prohlubuji a 
pak nemám nárok na tzv. rezidenční místo (RM). Což 
znamená, že můj školitel na moji výuku nemůže žádat 
o dotaci ze státního rozpočtu.

V tomto případě hovoříme o tzv. rekvalifikantech.

Tito lékaři si hledají tedy svého školitele mimo tzv.   
systém RM. Jejich školitel tedy musí mít akreditaci na 
příslušný VP, ale nemůže mít přidělenu dotaci na RM.

Seznam akreditovaných školitelů je uveden na webu 
MZČR: https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/index



Povinnosti školitele:

Uzavřít s vybraným školencem řádný pracovně-
právní vztah se všemi zákonnými náležitostmi 
a vyplácet mu tzv. zaručenou mzdu  dle 
aktuálně platného zákoníku práce a 
prováděcích nařízení vlády.

Z. č. 67/2017  Čl. I  odst. 19 věta třetí: "Specializační vzdělávání 

se uskutečňuje v základním pracovněprávním vztahu nebo ve 
služebním poměru."



Školitel vypracuje pro školence individuální vzdělávací plán v rozsahu daném 
příslušným VP, vede odborně a komplexně jeho předatestační přípravu, 
umožňuje mu praxi ve svém akreditovaném ZZ, popř. mu zajišťuje 
potřebnou praxi ve smluvním zařízení a pak zodpovídá za akreditaci tohoto 
ZZ, vysílá ho na povinné vzdělávací aktivity, pravidelně nabyté znalosti 
školence ověřuje a potvrzuje absolvované stáže a výkony v logbooku . Je 
povinností školitele i úhrada stáží za školence na jiných než "vlastních" 
pracovištích, podobně jako úhrada povinných kurzů.

Je vhodné, pokud to je možné, aby stáže na akredit. lůžkách probíhaly v 
rámci jednoho ZZ.

Nakonec potvrzuje  školitel lékaři v přípravě po splnění všech 
požadovaných stáží a povinných kurzů i přihlášku k atestaci, za jejíž 
správnost, úplnost a pravdivost zodpovídá společně se svým školencem!

Spec. vzdělávání se uskutečňuje formou celodenní průpravy při úvazku 40 
hod. týdně podle ust. § 83 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění 
pozd. předpisů (v rámci tzv. rozvolněné přípr. je možný nižší prac. úvazek, 
ale min. 0,5 - v tomto případě je celková doba předepsaných stáží 
dvojnásobná!).  Např. rodič pečující o dítě předškol. věku...



Povinnosti školence:
Absolvovat celodenní praxi v předepsaném rozsahu daném příslušným VP na 

akreditovaných pracovištích, kam je vysílán dle vzdělávacího plánu svým 
školitelem - akreditovaným VPL, absolvovat během předatestační přípravy 
požadované povinné kurzy - vše mít řádně zapsáno a potvrzeno v indexu, v 
logbooku. 

Přihl. k atestaci může školenec poslat až po splnění všech stáží, povinných 
kurzů a odeslat ji na studijní odd. IPVZ kdykoliv, ale nejpozději 2 měsíce 
před zvoleným zkouškovým termínem uvedeným na webu IPVZ a 
schváleným MZČR.

Přihlášky je nutno vyplnit velmi, opravdu velmi pečlivě včetně přehledně 
uspořádaných povinných příloh.

Nezapomínejte, prosím, přiložit i kopii tzv. „zpětného započtení“ Vaší předchozí 
odborné praxe = stanovisko IPVZ k Vaší žádosti č.16.



Jak si nechat "uznat" předchozí praxi, tzv. 
ZZ

V případě, že lékař absolvoval již jakoukoliv odbornou praxi před 
zařazením do oboru VPL v rámci jiného spec. lékařského 
oboru, tak by měl požádat o tzv. "zpětné započtení odborné 
praxe" (dále jen ZZ = "zpětný zápočet"): 

- na webu IPVZ "najet" na hor. modrou lištu a kliknout  na "lékaři..."

- ve 3tím sloupci vybrat "žádosti a formuláře"

- vybrat příslušnou žádost č. 16 (odesílá se na IPVZ na odd. pro výuku)

Posouzení a stanovisko k tomu, co bude započítáno do oboru VPL a co si bude 
muset lékař doplnit a v jakém rozsahu (pro úvazek 1,0) bude lékař 
vyrozuměn cca do 4-6 týdnů.

Pokud by chtěl lékař ze staršího VP (např. 2011)  přejít na nový VP (2018), pak 
vyplní žádost č. 16B - ale pozor, aby i jeho školitel byl akreditován na nový 
VP 2018!

Podobně lze započítat i praxi ze zahraničí či v rámci doktor. studia - ale toto 
posuzuje MZČR!  Rozhodnutí MZ může lékař očekávat cca za 3 měsíce!



Přílohy k atestační přihlášce
Kopie ev. dosavadních atestačních diplomů.

Stanovisko IPVZ o tzv. ZZ praxe (u všech, kteří "přichází" do 
oboru VPL z jiného lékařského oboru!!!) - pak opět stačí do 
chronologické tabulky absolvované praxe doplnit jen to, co ve 
Stanovisku IPVZ bylo uvedeno, že je nutné doplnit.

Kopie potvrzení o absolvovaných povinných kurzech.

Kopie zápisů stáží ze spec. indexu - odpovídající praxi z chronol. tabulky!!!

Kopie sumarizační tabulky z prvních stránek logbooku, nikoliv přehled všech 
výkonů (to bude kontrolováno až u zkoušky z originálu Logbooku).

Kopie akreditace Vašeho školitele v oboru VPL, pokud na webu MZČR není 
uvedena nebo je uvedena neúplně.

Kopie pracovní smlouvy s Vaším akreditovaným školitelem v oboru VPL s 
uvedením týdenního pracovního úvazku, pokud jste měli uzavřený 
pracovní poměr ještě s jiným zaměstnavatelem v  době specializační 
přípravy v oboru VPL.


