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Sbírka zákonů ČR
Předpis č. 286/2013 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 vyhlášky č.
361/2010 Sb.
Ze dne
Částka
Účinnost od

05.09.2013
109/2013
02.10.2013

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-286

Aktuální verze

286
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a
farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona 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 zákona č. 189/2008 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a
oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 část I. včetně nadpisu zní:

„Část I. LÉKAŘI

Bod Základní obor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Označení
odbornosti

alergologie a
alergolog a klinický
klinická imunologie imunolog
anesteziologie a
anesteziolog
intenzivní medicína
angiologie
angiolog
cévní chirurgie
cévní chirurg
dermatovenerologie dermatovenerolog
dětská a dorostová dětský a dorostový
psychiatrie
psychiatr

Minimální délka
specializačního
vzdělávání (v
Základní kmen
letech) včetně
délky vzdělávání
v kmeni
5

interní nebo
pediatrický

5

anesteziologický

5
5
5
5

interní
chirurgický
dermatovenerologický
pediatrický nebo
psychiatrický
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7.
8.

dětský chirurg
dětský lékař
endokrinolog a
diabetolog

6
5

10. gastroenterologie

gastroenterolog

6

11. geriatrie

geriatr

4

gynekologie a
porodnictví
hematologie a
13.
transřuzní lékařství
hygiena a
14.
epidemiologie
15. chirurgie

gynekolog a
porodník
hematolog a
transfuziolog
hygienik a
epidemiolog
chirurg

16. infekční lékařství

infekcionista

4

17. kardiochirurgie
18. kardiologie

kardiochirurg
kardiolog

7
5

9.

dětská chirurgie
dětské lékařství
endokrinologie a
diabetologie

12.

5

5
5
4

hygienický

6

chirurgický
interní nebo
pediatrický
chirurgický
interní
interní nebo
pediatrický
interní nebo
pediatrický
interní nebo
pediatrický nebo
gynekologickoporodnický
interní nebo
pediatrický
interní
chirurgický
neurologický

19 klinická biochemie klinický biochemik

5

20. klinická onkologie

klinický onkolog

5

21. lékařská genetika

lékařský genetik

4

lékařská
mikrobiologie
23. nefrologie
24. neurochirurgie
25. neurologie
22.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

lékařský
mikrobiolog
nefrolog
neurochirurg
neurolog
lékař se
specializovanou
nukleární medicína
způsobilostí v
nukleární medicíně
oftalmologie
oftalmolog
ortopedie a
traumatologie
ortoped
pohybového ústrojí
otorinolaryngologie otorinolaryngolog
patologie
patolog
plastická chirurgie plastický chirurg
pneumologie a
pneumolog
ftizeologie

chirurgický
pediatrický
interní nebo
pediatrický
interní nebo
chirurgický
interní nebo
všeobecné
praktické lékařství
gynekologickoporodnický
interní nebo
pediatrický

5
5
7
5
5

interní nebo
radiologický

5

oftalmologický

6

ortopedický

5
5
6
4

otorinolaryngologický
patologický
chirurgický
interní
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praktické lékařství
pro děti a dorost
34. psychiatrie
35. radiační onkologie
radiologie a
36. zobrazovací
metody
33.

37.

rehabilitační a
fyzikální medicína

praktický lékař pro
děti a dorost
psychiatr
radiační onkolog
radiolog

4

pediatrický

5
5

psychiatrický
interní

5

radiologický

rehabilitační lékař

5

38. revmatologie
39. soudní lékařství
40. traumatologie

revmatolog
soudní lékař
traumatolog

5
5
6

41 urgentní medicína

urgentní lékař

5

42. urologie
43. vnitřní lékařství

urolog
internista

5
5

praktický lékař

3

44.

všeobecné
praktické lékařství

interní nebo
chirurgický nebo
pediatrický nebo
ortopedický nebo
neurologický
interní
patologický
chirurgický
anesteziologický
nebo chirurgický
nebo interní nebo
všeobecné
praktické lékařství
urologický
interní
interní nebo
všeobecné
praktické lékařství

“.
2. V příloze č. 1 část III. včetně nadpisu zní:

„Část III. FARMACEUTI
Bod Základní obor
1.
2.

farmaceutická
technologie
klinická farmacie

3.

laboratorní a vyšetřovací
metody ve zdravotnictví

4.
5.

radiofarmaka
veřejné lékárenství

6.

farmaceutická kontrola

7.

nemocniční lékárenství

Označení odbornosti

Minimální délka
specializačního
vzdělávání (v letech)

farmaceutický technolog

4

klinický farmaceut
farmaceut se
specializovanou
způsobilostí v
laboratorních a
vyšetřovacích metodách
ve zdravotnictví
radiofarmaceut
veřejný lékárník
farmaceut pro kontrolu
léčiv
nemocniční lékárník

5

4

4
4
3
4
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3. V příloze č. 2 část I. včetně nadpisu zní:

„Část I. LÉKAŘI

Bod Nástavbový obor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Označení odbornosti

algeziologie
algeziolog
dětská
dětský dermatovenerolog
dermatovenerologie
dětská endokrinologie a
dětský endokrinolog a
diabetologie
diabetolog
dětská gastroenterologie dětský gastroenterolog a
a hepatologie
hepatolog
dětská kardiologie
dětský kardiolog
dětská nefrologie
dětský nefrolog
dětská neurologie
dětský neurolog
dětská onkologie a
dětský onkolog a
hematologie
hematolog
dětská otorinolaryngologie dětský otorinolaryngolog
dětská pneumologie
dětský pneumolog
dětská radiologie
dětský radiolog
dětská revmatologie
dětský revmatolog
dětská urologie
dětský urolog
dorostové lékařství
dorostový lékař
epidemiologie
epidemiolog
foniatrie
foniatr
gerontopsychiatrie
gerontopsychiatr
hrudní chirurgie
hrudní chirurg
hygiena dětí a dorostu
hygienik dětí a dorostu
hygiena obecná a
hygienik obecný a
komunální
komunální
hygiena výživy a
hygienik výživy a
předmětů běžného
předmětů běžného
užívání
užívání
lékař se zvláštní
hyperbarická a letecká
odbornou způsobilostí v
medicína
hyperbarické a letecké
medicíně
intenzívní medicína
intenzivista
intervenční radiologie
intervenční radiolog
klinická farmakologie
klinický farmakolog
klinická osteologie
klinický osteolog

Minimální délka
vzdělávání v
nástavbovém oboru (v
letech) |
1
3
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1

1
2
2
2
1
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klinická výživa a intenzivní
metabolická péče
28. koloproktologie
29. korektivní dermatologie
30. maxilofaciální chirurgie
27.

31.

medicína dlouhodobé
péče

32. návykové nemoci
33.
34.
35.
36.
37.
38.

neonatologie
neuroradiologie
onkogynekologie
onkochirurgie
onkourologie
ortopedická protetika

39. paliativní medicína

40.

perinatologie a
fetomaternální medicína

41. popáleninová medicína
42. posudkové lékařství
43. pracovní lékařství
44. psychosomatika
45. reprodukční medicína
46. sexuologie
47. spondylochirurgie
48. tělovýchovné lékařství
vaskulární intervenční
49.
radiologie
50. veřejné zdravotnictví
51. urogynekologie

nutricionista

1

koloproktolog
korektivní dermatolog
maxilofaciální chirurg
lékař se zvláštní
odbornou způsobilostí v
medicíně dlouhodobé
péče
lékař se zvláštní
odbornou způsobilostí v
návykových nemocech
neonatolog
neuroradiolog
onkogynekolog
onkochirurg
onkourolog
ortopedický protetik
lékař se zvláštní
odbornou způsobilostí v
paliativní medicíně
lékař se zvláštní
odbornou způsobilostí v
perinatologii a
fetomaternální medicíně
lékař se zvláštní
odbornou způsobilostí v
popáleninové medicíně
posudkový lékař
pracovní lékař
psychosomatik
lékař se zvláštní
odbornou způsobilostí v
reprodukční medicíně
sexuolog
spondylochirurg
tělovýchovný lékař
vaskulární intervenční
radiolog
lékař se zvláštní
odbornou způsobilosti ve
veřejném zdravotnictví
urogynekolog

3
1
3
1

2
2
2
2
3
2
1
1

2

3
2
3
3
2
2
2
1
1
2
1

“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání do nástavbového oboru
angiologie, nástavbového oboru dětská a dorostová psychiatrie a nástavbového oboru urgentní
medicína podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této
vyhlášky.
2. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru
ortopedie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového
ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační
vzdělávání v oboru ortopedie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky.
4. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru
diabetologie a endokrinologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a
diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
5. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační
vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru
endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.
6. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru
hematologie a transfuzní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle
vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
7. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační
vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní lékařství podle vzdělávacího programu zveřejněného přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti hematolog a
transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Souvislosti
Mění

185/2009 Sb.

Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a
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oborech certifikovaných kurzů

Verze

č.

Znění od

1.
0.

02.10.2013
17.09.2013

Novely

Poznámka
Počátek účinnosti. Aktuální verze.
Vyhlášené znění.
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