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Zákon o léka ích

�� rozlirozliššuje zdravotnickuje zdravotnickéé povolpovoláánníí lléékaka e, e, 
zubnzubníího lho léékaka e a farmaceutae a farmaceuta

�� rozlirozliššuje podmuje podmíínky odbornnky odbornéé a a 
specializovanspecializovanéé zpzp sobilostisobilosti

�� rozlirozliššuje specializauje specializa nníí a celoa celo ivotnivotníí
vzdvzd lláávváánníí

�� rozlirozliššuje akreditovanuje akreditovanáá zaza íízenzeníí ke ke 
specializaspecializa nníímu vzdmu vzd lláávváánníí

�� rozlirozliššuje puje p ííslusluššnnííky EU a ostatnky EU a ostatníí



P edpoklady výkonu povolání
zdravotnických pracovník

�� ZpZp sobilost k prsobilost k práávnvníím m úúkonkon mm

�� OdbornOdbornáá zpzp sobilostsobilost

�� BezBezúúhonnosthonnost

�� ZdravotnZdravotníí zpzp sobilostsobilost



Bezúhonnost

�� ZamZam stnanecstnanec
�� zzáákon kon . 95/2004 Sb. (2. 4. 2004 . 95/2004 Sb. (2. 4. 2004 –– 31. 3. 2005)31. 3. 2005)

�� úúmyslný trestný myslný trestný inin
�� nedbalost v souvislosti s poskytovnedbalost v souvislosti s poskytováánníím zdravotnm zdravotníí ppéé ee

�� novela novela . 125/2005 Sb. (od 1. 3. 2005). 125/2005 Sb. (od 1. 3. 2005)
�� úúmyslný trestný myslný trestný in v souvislosti s poskytovin v souvislosti s poskytováánníím m 

zdravotnzdravotníí ppéé ee

�� Provozovatel NZZ (Provozovatel NZZ (ZZáákon kon . 160/1992 Sb.). 160/1992 Sb.)
�� úúmyslný trestný myslný trestný inin
�� nedbalost v souvislosti s poskytovnedbalost v souvislosti s poskytováánníím zdrav. pm zdrav. péé ee



Bezúhonnost

�� ““.... kdo nebyl pravomocn.... kdo nebyl pravomocn odsouzen za odsouzen za úúmyslný trestný myslný trestný in in 
nebo za trestný nebo za trestný in spin spááchaný z nedbalosti v souvislosti s chaný z nedbalosti v souvislosti s 
poskytovposkytováánníím zdravotnm zdravotníí ppéé e nebo ten, na ne nebo ten, na n hoho se hledse hledíí, , 
jako by nebyl odsouzenjako by nebyl odsouzen”” ((z.95/2004 Sbz.95/2004 Sb.).)

�� ““... kdo nebyl pravomocn... kdo nebyl pravomocn odsouzen k nepodmodsouzen k nepodmíínn nnéému tr. mu tr. 
odnodn ttíí svobody pro svobody pro úúmylsný tr. mylsný tr. in spin spááchaný v souvislosti s chaný v souvislosti s 
poskyt. zdrav. pposkyt. zdrav. péé e nebo ten, na ne nebo ten, na n hoho se hledse hledíí, jako by , jako by 
nebyl odsouzennebyl odsouzen”” ((z.125/2005 Sb.,95/04 )z.125/2005 Sb.,95/04 )

�� ““... kdo nebyl pravomocn... kdo nebyl pravomocn odsouzen pro odsouzen pro úúmylsný trestný mylsný trestný 
in, ani nebyl pravomocnin, ani nebyl pravomocn odsouzen pro trestný odsouzen pro trestný in in 

spspááchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytovchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováánníím m 
zdravotnzdravotníí ppéé ee”” (z. 160/1992 Sb.)(z. 160/1992 Sb.)



Zdravotní zp sobilost
�� povinnost podrobit se lpovinnost podrobit se léékaka ským prohlským prohlíídkdkáámm

�� v termv termíínech stanovených vyhlnech stanovených vyhlášáškou kou . 470/2004. 470/2004
�� v odv od vodnvodn ných pných p íípadech na vypadech na vy ááddáánníí

zamzam stnavatele nebo sprstnavatele nebo spráávnvníího ho úú aduadu

�� novela znovela záákona kona . 95/2004 Sb (1. 4. 2005). 95/2004 Sb (1. 4. 2005)
��odod vodnvodn nnéé pp íípadypady
�� vyhlvyhlášáška o zdravotnka o zdravotníí zpzp sobilosti stsobilosti stáále platnle platnáá

�� vyhlvyhlášáška ka . 413/2006 Sb. (23. 8. 2006). 413/2006 Sb. (23. 8. 2006)
�� zruzruššena vyhlena vyhlášáška o zdravotnka o zdravotníí zpzp sobilostisobilosti



Odborná zp sobilost

�� zzíískskáávváá se prezense prezen nníím Vm VŠŠ studiemstudiem
�� studijnstudijníí program  vprogram  vššeobecneobecnéé lléékaka stvstvíí

�� opravoprav uje k výkonu povoluje k výkonu povoláánníí pouze pod pouze pod 
odborným dohledem lodborným dohledem léékaka e se e se 
specializovanou zpspecializovanou zp sobilostsobilostíí

�� innost preventivninnost preventivníí, diagnostick, diagnostickáá, l, léé ebnebnáá, , 
rehabilitarehabilita nníí, dispenz, dispenzáárnrníí

�� lléékaka i s I. atestaci s I. atestacíí dle vyhl. dle vyhl. . 77/1981 Sb.. 77/1981 Sb.
�� kromkrom vvššeobecneobecnéého lho léékaka stvstvíí a pediatriea pediatrie



Specializovaná zp sobilost

�� zruzruššeneníí systsystéému I. a II. atestacemu I. a II. atestace
�� vzdvzd lláávacvacíí programy programy –– 83 obor83 obor
�� forma specializaforma specializa nníího vzdho vzd lláávváánníí

�� celodenncelodenníí
�� externexterníí

�� soubsoub h s doktorským studijnh s doktorským studijníím programemm programem

�� zvyzvyššovováánníí kvalifikacekvalifikace
�� atestaatesta nníí zkouzkoušška ka –– opropráávnvn nníí k k 

samostatnsamostatnéému výkonu povolmu výkonu povoláánníí



Atesta ní zkouška
�� oborovoborováá AK Ministerstva zdravotnictvAK Ministerstva zdravotnictvíí (3)(3)
�� pp ihlihlášáškyky

�� jarnjarníí termtermíín, podzimnn, podzimníí termtermíínn
�� sprspráávnost vnost úúdajdaj potvrzuje potvrzuje šškolitel a kolitel a 

statut. zstatut. záástupce akreditovanstupce akreditovanéého zaho za íízenzeníí
�� pp edpoklady pro vykonedpoklady pro vykonáánníí AZAZ

�� splnspln nníí vvššech poech po adavkadavk stanovených stanovených 
vzdvzd lláávacvacíím programemm programem

�� ZZááznam o provedených výkonechznam o provedených výkonech



Atesta ní zkouška
�� obsah a probsah a pr bb hh

�� obsah stanoven vzdobsah stanoven vzd llááv. programemv. programem
�� teoretickteoretickáá (praktick(praktickáá) ) áástst

•• 3 ot3 otáázky, 15 minut na pzky, 15 minut na p íípravupravu
•• dopldopl ujujííccíí ot. (NE zot. (NE záásadnsadníí neznalost)neznalost)

�� odloodlo eneníí, opakov, opakováánníí
�� ppíísemnsemnáá omluva, odstoupenomluva, odstoupeníí pp ed ed 

zahzaháájenjeníímm
�� odstoupenodstoupeníí v prv pr bb hu, nehu, neúú ast bez ast bez 

omluvy = neprospomluvy = neprosp ll



Specializa ní vzd lávání

�� zmzm na systna systéému mu –– konkurenkonkuren nníí prostprost ededíí
�� akreditovanakreditovanéé zaza íízenzeníí

�� opropráávnvn nníí k uskutek uskute ovováánníí vzdvzd lláávacvacíího ho 
programuprogramu

�� akreditaakredita nníí íízenzeníí, akredita, akredita nníí komise komise 
�� adatel o akreditaciadatel o akreditaci

�� zdravotnickzdravotnickéé zaza íízenzeníí, , 
�� jinjináá prpráávnickvnickáá osoba, osoba, 
�� fyzickfyzickáá osobaosoba



Problémy akredita ního ízení

�� akreditace k uskuteakreditace k uskute ovováánníí celceléého ho 
vzdvzd lláávacvacíího programuho programu

�� znemoznemo nn nníí akreditaceakreditace
�� omezený pomezený p íístup k akreditacstup k akreditacíímm
�� pracovnpracovn prpráávnvníí postavenpostaveníí šškolencekolence
�� absence absence úúpravy financovpravy financováánníí



Sou asná praxe a úvahy de lege 
ferenda

�� smluvnsmluvníí zajizajišštt nníí ááststíí vzdvzd l. programl. program
�� nutnost akreditace smluvnnutnost akreditace smluvníích zach za íízenzeníí
�� specifika oboru praktický lspecifika oboru praktický léékaka
�� absence standardabsence standard na akreditovanna akreditovanéé

pracovipracovišštt
�� finance finance –– legislativnlegislativníí zmzm nana



Celo ivotní vzd lávání

�� Stavovský pStavovský p edpis edpis . 16 . 16 LKLK
�� PrPr kaz odbornostikaz odbornosti
�� PP idid lovlováánníí kreditkredit



Specializovaná zp sobilost a 
p echodná ustanovení

�� lléékaka i s I. atestaci s I. atestacíí a doplna dopln nníím praxem praxe
�� lléékaka i s I. atestaci s I. atestacíí, osv, osv dd eneníím m LK a praxLK a praxíí
�� lléékaka i s I. atestaci s I. atestacíí a  na  náástavbovou atestacstavbovou atestacíí
�� lléékaka i se sloi se slo enou atestacenou atestacíí II. stupnII. stupn
�� lléékaka i se sloi se slo enou atestacenou atestacíí I. stupnI. stupn v oboru v oboru 

vvššeobecneobecnéé lléékaka stvstvíí
�� lléékaka i se sloi se slo enou atestacenou atestacíí I. stupnI. stupn v oboru v oboru 

pediatrie a praxepediatrie a praxe



Dopln ní praxe

�� atestace I. stupnatestace I. stupn v zv záákladnkladníím oborum oboru
�� 44 odst. 1 z44 odst. 1 záákonakona

�� doplndopln nníí chybchyb jjííccíí áásti odbornsti odbornéé praxepraxe
��podle novpodle novéého programu specializaho programu specializa nníího ho 

vzdvzd lláávváánníí pro ppro p ííslusluššný oborný obor
�� lhlh ta 5 let ode dne ta 5 let ode dne úú innosti zinnosti záákonakona

�� zzíískskáávváá se specializovanou zpse specializovanou zp sobilost v sobilost v 
obdobných oborechobdobných oborech



Bez dopln ní praxe

�� atestace I. stupnatestace I. stupn v zv záákladnkladníím oborum oboru
�� 44 odst. 1 z44 odst. 1 záákonakona

�� osvosv dd eneníí LKLK
�� vydvydááno do 17. 4. 2004no do 17. 4. 2004

�� výkon lvýkon léékaka skskéého povolho povoláánníí
�� nepnep etretr itit 5 z posledn5 z posledníích 6ch 6--ti letti let

�� zzíískskáávváá se specializovanse specializovanáá zpzp sobilost v sobilost v 
obdobných oborechobdobných oborech



Osv d ení LK

�� zzáákon 95/2004 Sb.kon 95/2004 Sb.
��úú innost ke dni 2. 4. 2004innost ke dni 2. 4. 2004

�� zzáákon 121/2004 Sb. (doprovodnkon 121/2004 Sb. (doprovodnáá novela)novela)
��úú innost ke dni innost ke dni 18. 4. 200418. 4. 2004
��novelizace z. 160/1992 Sb.novelizace z. 160/1992 Sb.

�� osvosv dd eneníí LK nahrazeno  dokladem o LK nahrazeno  dokladem o 
vzdvzd lláánníí, bez, bezúúhonnosti a zdrav. Zphonnosti a zdrav. Zp sob.sob.

�� nedochnedocháázzíí ke zmke zm nn z. 220/1991 Sb.z. 220/1991 Sb.
��zakotveno nadzakotveno nadáále vydle vydáávváánníí osvosv dd eneníí

LK LK 



Obdobné obory

�� zzáákladnkladníí obory (I. a II. stupeobory (I. a II. stupe ))
�� specializace I. a II. stupnspecializace I. a II. stupn podle vyhl. podle vyhl. 

77/1981 Sb.77/1981 Sb.
�� nnáástavbovstavbovéé oboryobory

�� nnáástavbovstavbováá specializace po dosaspecializace po dosa eneníí
specializace I. stupnspecializace I. stupn podle vyhl. podle vyhl. 
77/1981 Sb.77/1981 Sb.

�� obdobnobdobnéé oboryobory
�� interninterníí lléékaka stvstvíí -- zzáákladnkladníí oborobor
�� vnitvnit nníí lléékaka stvstvíí -- obdobný oborobdobný obor



Nástavbová atestace

�� postup dle postup dle 44 odst. 4 z44 odst. 4 záákonakona
�� atestace I. stupnatestace I. stupn
�� specializace v  nspecializace v  náástavbovstavbovéém oborum oboru

��nikoliv osvnikoliv osv dd eneníí LKLK
�� zzíískskáávváá se specializovanse specializovanáá zpzp sobilost v sobilost v 

obdobnobdobnéém oboru m oboru 
��atestace I. st.v oboru internatestace I. st.v oboru interníí lléékaka stvstvíí
��nnáástavbovstavbováá atestace z gastroenterologieatestace z gastroenterologie
��specializ. zpspecializ. zp s. v oboru gastroenterologies. v oboru gastroenterologie



Léka i se slo enou II. atestací

�� postup dle postup dle 44 odst. 3 z44 odst. 3 záákonakona
�� atestace I. stupnatestace I. stupn podle vyhl. 77/1981 Sb.podle vyhl. 77/1981 Sb.
�� atestace II. stupnatestace II. stupn podle vyhl. 77/1981 Sb. v podle vyhl. 77/1981 Sb. v 

zzáákladnkladníích oborechch oborech
�� zzíískskáávváá se specializovanse specializovanáá zpzp sobilost v sobilost v 

obdobnobdobnéém oborum oboru
�� zzáákladnkladníí obor internobor interníí lléékaka stvstvíí ––

obdobný obor vnitobdobný obor vnit nníí lléékaka stvstvíí



Ministerstvo zdravotnictví
(období íjen 2005 – íjen 2006)

�� SpecializovanSpecializovanáá zpzp sobilost psobilost p izniznáávváána bez na bez 
ohledu na datum vydohledu na datum vydáánníí osvosv dd eneníí LKLK

�� SpecializovanSpecializovanáá zpzp sobilost psobilost p izniznáávváána i v na i v 
jiných nejiných ne obdobných oborechobdobných oborech

�� SpecializovanSpecializovanáá zpzp sobilost psobilost p izniznáávváána podle na podle 
oboru uvedenoboru uvedenéém v osvm v osv dd eneníí, nikoliv oboru, , nikoliv oboru, 
v nv n mm adatel atestoval adatel atestoval 



Ministerstvo zdravotnictví
(stávající praxe)

�� osvosv dd eneníí LK akceptovLK akceptovááno s datumem no s datumem 
vystavenvystaveníí pouze pouze 

do 17. 4. 2004do 17. 4. 2004



Euronovela I. 

�� INKORPORACE  novINKORPORACE  novéé smsm rnice rnice 
�� AKREDITACEAKREDITACE

��momo nost znost zíískskáánníí akreditace pouze pro akreditace pouze pro 
zajizajišštt nníí áásti vzdsti vzd lláávacvacíího programuho programu

��zmzm na prna práávnvníí formy bez novformy bez novéé akreditaceakreditace
�� OBORY SPECIAL. VZDOBORY SPECIAL. VZD LLÁÁVVÁÁNNÍÍ

��vyjmuty ze zvyjmuty ze záákona kona –– nana íízenzeníí vlvláádydy



Euronovela II.

�� innosti bez ODBORNinnosti bez ODBORNÉÉHO DOHLEDU HO DOHLEDU 
�� ,,z,,záákladnkladníí kmen'' (2 kmen'' (2 –– 2,5 roku) 2,5 roku) -- zkouzkoušškaka
�� stanoveny vyhlstanoveny vyhlášáškou kou –– samostatný výkonsamostatný výkon

�� CERTIFIKOVANCERTIFIKOVANÉÉ KURZYKURZY
��zvlzvlášáštntníí odbornodbornáá zpzp sobilost (funksobilost (funk nníí

specializace)specializace)
��nenahrazujnenahrazujíí odbornou ani specializovanou odbornou ani specializovanou 

zpzp sobilostsobilost



Euronovela III.

�� zmzm na FINANCOVna FINANCOVÁÁNNÍÍ specializ. vzdspecializ. vzd l.l.
�� princip ,,penprincip ,,penííze za ze za šškolencem''kolencem''
��rezidenreziden nníí mmíísta podporovsta podporováána stna stáátemtem
��MZMZ R R –– urur uje pouje po et, výet, výšši dotacei dotace
��zdravotnickzdravotnickáá zaza íízenzeníí –– soutsout

�� REGISTR ZDRAVOT. PRACOVNREGISTR ZDRAVOT. PRACOVNÍÍKK



Návrh LK

�� SHODASHODA
�� stanoven ,,zstanoven ,,záákladnkladníí kmen''kmen''
��akreditace na akreditace na áást vzdst vzd lláávacvacíího programuho programu
��vyjmutvyjmutíí specializacspecializacíí ze zze záákonakona

�� ROZDROZDÍÍLL
��zzáákladnkladníí kmen nkmen náárokovýrokový
��kompetence lkompetence léékaka po absolvovpo absolvováánníí ZKZK
��ototáázka financovzka financováánníí



Provád cí právní p edpisy k 
zákonu . 95/2004 Sb.

zrušena vyhláška . 77/1981 Sb.vyhláška . 393/2004 Sb.

Novela bezúhonnosti, zdr, zp sobilostiZákon . 125/2005 Sb.

zkušební ád pro atesta ní zkoušky a 
pro aproba ní zkoušky léka e, zubní
léka e a farmaceuta

vyhláška . 395/2004 Sb.

o zdrav. zp sobilosti k výkonu povolání
zdrav. pracovníka a jiného odborného 
pracovníka

vyhláška . 470/2004 Sb.
zrušena vyhláškou . 
413/2006 Sb.

minim. po adavky na akredit. zdrav. 
magist. studijní programy všeob. lék., 
zubní lék. a farmacie

vyhláška . 392/2004 Sb.



Q & A

jolana.tesinova@health.czjolana.tesinova@health.cz

D kuji za  pozornost.


