
Kurs na závěr kmene 
v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny

Praha 17. 2. - 21. 2. 2020



164/2018 

Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního

vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou

způsobilostí

01.09.2018

158/2018 

Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 24.08.2018

153/2018 

Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších

předpisů

18.08.2018

152/2018 

Sb.
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 18.08.2018

118/2018 

Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační

zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého

jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních

lékařů a farmaceutů)

21.06.2018

77/2018 

Sb.

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované

kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
30.05.2018

391/2017 

Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických

pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
14.12.2017

67/2017 

Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017

https://zakonyprolidi.cz/cs/2018-164
https://zakonyprolidi.cz/cs/2018-158
https://zakonyprolidi.cz/cs/2018-153
https://zakonyprolidi.cz/cs/2018-152
https://zakonyprolidi.cz/cs/2018-118
https://zakonyprolidi.cz/cs/2018-77
https://zakonyprolidi.cz/cs/2017-391
https://zakonyprolidi.cz/cs/2017-67


prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., 3. LF UK
předseda specializační oborové rady (SOR) v r. 2020

= garanti AIM na fakultách

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
předseda koordinační oborové rady (KOR)

Veřejnoprávní smlouva 
ze dne 27.9.2011 řeší 

převod specializačního vzdělávání 
lékařů z IPVZ na univerzity 
jako pověřené organizace



20152018

kurs povinný, test MCQ není,

povinná ústní zkouška
kurs nepovinný, test MCQ povinný,

ústní zkouška není



Program kursu
= příloha vyhlášky 221/2018

nebo 29?

*1 hod dle 221/2018, v náplni specializovaného výcviku 2 hod

*



www.mzcr.cz



Zkušební 
komise 

2020
• ≥ 3 členové, ≥ 1 cizí

• vyhlášeny 30 dnů 
před termínem zkoušky

• přihlášky po ukončení 
vzdělávání ≥ 60 dnů 
před termínem zkoušky 
ministerstvu zdravot.



Vyhláška 282/2019 o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky 
č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu 
ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách 
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.

otázky 30 x 3
http://mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zkouska-po-ukonceni-vzdelavani-v-zakladnim-kmeni_18120_936_3.html)

Metodické opatření KOR č. 1 / 2019 pro konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech

http://mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zkouska-po-ukonceni-vzdelavani-v-zakladnim-kmeni_18120_936_3.html


Test pro VP 2015

21. 2. 2020 11-13 hod

• typ MCQ (Multiple Choice Question)

• 50 otázek - 2 hodiny

• každá otázka 5 odpovědí

• odpovědi: správně S x nesprávně N



Členové ČSARIM !

• Scheveningen1955

Životní 

šance


