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Vyhláška o zkušebním řádu 
aprobační zkoušky 

1. písemná část:  minimálně 2 termíny ročně 

                          odborné znalosti: 120 otázek, 2 hodiny, 70% úspěšnost 

                          znalosti systému zdravotnictví : 50 otázek, 50 minut, 70% úspěšnost 

2. praktická část: 6 měsíců, plný úvazek, přímé odborné vedení, odborná praxe  + 5 případových 
studií 

3. ústní část: tříčlenná komise (jeden člen na návrh ČLK), obhajoba jedné případové studie + 
odborné otázky    

 

Návrh ČLK: ústní část absolvovat v rámci státních zkoušek na LF + doklad o zvládnutí českého 
jazyka na úrovni B2  

 



Vzdělávací programy 

u  Vydáno všech 43 vzdělávacích programů v základních oborech 

u  Připomínky ČLK: 

u  Akreditovat pro jednotlivé obory jednotlivá pracoviště nikoliv 
poskytovatele zdravotních služeb (řetězec, holding) 

u  Omezena doba povinných kurzů – jeden týden společné a jeden týden 
pro obor 

u  Dodržet dobu vzdělávání  v oborech definovanou zákonem 

u  Vynechat ze vzdělávacích programů odkazy na  nevládní organizace  - 
otázka přezkoumatelnosti jejich rozhodování 

u  Hodnocena reálnost absolvování praxí na vyšších pracovištích a jejich 
benefit 



Akreditace  

u  ČLK navrhla své zástupce do všech akreditačních komisí základních 
oborů  

u  Akreditace pracovišť ve všech základních oborech probíhají 

u  Kontrola plnění podmínek vzdělávání?  Kvalita vzdělávání na 
jednotlivých pracovištích?  



Návrh novely zákona č.95/2004Sb. 
změny financování rezidenčních míst 

Rezidenční místa  spojena s povinností uzavřít stabilizační dohodu 

Povinnost setrvat na území ČR, případně na území územní jednotky a vykonávat zde povolání 
lékaře v daném oboru 

Podporu by nedostával lékař, ale jeho zaměstnavatel. 

I při absolvování rezidentury není stanovena povinnost zaměstnavatele zajistit absolvování 
povinných předatestačních stáží 

Nejsou cenovým výměrem stanoveny maximální ceny stáží a kurzů 

Česká lékařská komora návrh novely zákona odmítla  

Případné změny ve financování by měly pozitivně motivovat lékaře v tom, aby nehledali 
příznivěji nastavený vzdělávací systém v zahraničí  



Návrhy vyhlášek o kompetencích 
lékařů po základním kmeni 

u  Rozdílné pojetí kompetencí mezi jednotlivými obory – jedná se o výčet činností, které může 
lékař provádět naprosto samostatně!!! 

u  Pokud lékař kompetenci, která není uvedena v této vyhlášce ovládá, může mu být 
přidělena školitelem  

u  Pokud budou kompetence po kmeni téměř na úrovni atestovaného lékaře, nebude 
motivace umožnit lékařům absolvovat celý vzdělávací program   

u  Bude bodem příštího jednání Vědecké rady ČLK 

u  Výzva ČLK ke svolání Vzdělávací rady MZ ČR 

u  Vypustit činnosti, které spadají do náplně činnosti plně erudovaného lékaře: samostatně 
provádět konzilia, samostatně provádět operační a jiné invazivní výkony a diagnostické 
výkony, které vyžadují dlouhodobou zkušenost a plnou odbornou erudici     



Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů 

u  Připomínky odeslala ČLK a Sekce mladých lékařů ČLK v květnu 2019 

Důraz na to, aby zkouška ověřovala praktické schopnosti lékařů a aby byla pro 
mladé lékaře dostupná. Současně jsme požadovali, aby zkoušky probíhaly i na 
IPVZ a delegování zástupců České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
a ČLK do zkušebních komisí. Na ministerstvu byly, dle našich informací, veškeré 
připomínky ve vnitroresortním připomínkovém řízení vypořádány, včetně těch 
od Asociace děkanů lékařských fakult. Vyhláška tedy postoupila do 
meziresortního připomínkového řízení, prošla i pracovními skupinami Legislativní 
rady vlády a byla předložena 23. 9. 2019 ministru zdravotnictví k podpisu, ale k 
tomu bohužel nedošlo. 



Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů 

u  Neoficiální informace o zásadních změnách navržených Lékařskými fakultami. 

u  Tato verze nebyla nikdy poskytnuta ČLK  k připomínkování  

u  Fakulty i přes pokyn MZ nevypisují termíny ke zkouškám po kmeni 

u  Dne 26.9.2019 schůzka ASLF + KOR + Mladí lékaři z.s. (ČLK ani Sekce mladých 
lékařů ČLK nepřizvána) 

u  Dne 24.10. 2019 se mělo na MZ konat jednání zástupců ČLK, LF, Mladých lékařů 
z.s., Sekce mladých lékařů ČLK – zrušeno 

u  I přes výzvu svolat toto jednání, byla vyhláška bez projednání vydána 6.11. 2019 



Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů 

Zkouška po ukončení kmene 

u  Členy zkušební komise vybírá pověřená organizace nebo 
její lékařská fakulta 

u  Místo a termíny zkoušek zveřejní ministerstvo vždy do 
31.12. 

u  Přihláška se podává 60 dní před termínem zkoušky  (po 
ukončení vzdělání v základním kmeni) – ministerstvu nebo 
pověřené organizace 

u  Zkouška je prakticky zaměřena a sestává ze tří 
samostatných zkušebních okruhů 



Návrh novely vyhlášky o požadavcích 
na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb 

u  Možnost zajištění UPS na JIP všech stupňů lékařem po 
absolvování kmene 

u  Na odděleních, která  poskytují akutní lůžkovou péči 
prodloužení doby dostupnosti erudovaného lékaře ze 20 
na 30 minut   



Budou moci absolventi českých LF po roce 
2023 odejít pracovat do USA, případně 

jiných států? 

u  An extra stimulus to make sure that the standards and processes of accreditation agencies 
are satisfactory has come from the policy of the Educational Commission for Foreign Medical 
Graduates (ECFMG) of the USA on accreditation. ECFMG stated in 2010 that “…effective in 
2023, physicians applying for ECFMG Certification will be required to graduate from a 
medical school that has been appropriately accredited. To satisfy this requirement, the 
physician’s medical school must be accredited through a formal process that uses criteria 
comparable to those established for U.S. medical schools by the Liaison Committee on 
Medical Education (LCME) or that uses other globally accepted criteria, such as those put 
forth by the World Federation for Medical Education (WFME)”. It is likely that this policy will 
encourage many countries that do not, as yet, have accreditation systems for basic medical 
education to develop them. 



 

 

Děkuji za pozornost 


