
Uznávání absolvované praxe  

 

Odborná praxe absolvovaná před zařazením do specializačního vzdělávání, v jiném oboru specializace, v za-

hraničí nebo v rámci doktorského studijního programu může být započítána do specializačního vzdělávání, po-

kud odpovídá vzdělávacímu programu a je řádně zdokumentována v průkazu odbornosti, logbooku a potvrzena 

školitelem se specializovanou způsobilostí.  

 

Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékaři a zubní absolvovali podle předchozího systému (i v rámci 

předchozí specializace) a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, bude automaticky uznána, není 

třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji k atestaci doložit. Výkony zaznamenané do původních logbooků lze 

předložit a není třeba přepisovat, pro doplnění nových výkonů je vhodné si vyžádat nový logbook. Všechny 

logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí!  

Praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně.  

Praxi v jiném oboru specializace nebo praxi absolvovanou v zahraničí lze uznat, pokud odpovídají obsahem 

příslušnému vzdělávacímu programu. O započítání doložené praxe, včetně výkonů, je třeba žádat pověřenou 

organizaci nebo MZd.  

Uznávání doby výkonu povolání studentů a absolventů doktorského studijního programu, pokud odpovídá ob-

sahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu, potvrzené školitelem a statutárním zástupcem zdra-

votnického zařízení, provádí na základě žádosti na MZd.  

Jako základní kmen je uznávána získaná specializace I. stupně nebo absolvovaný společný základ, po absolvo-

vání lze požádat o vydání certifikátu.  

Vydání certifikátu o ukončení základního kmene. Formulář žádosti je k dispozici ve webové aplikaci EZP. Vy-

plněnou žádost zašle uchazeč na lékařskou fakultu, kde je registrován. 

Žádost musí obsahovat následující přílohy:  

a) lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě absolvování odborné pra-

xe a výkonů dle vzdělávacího programu, dokládají:  

– kopii průkazu odbornosti, v němž požadované části odborné praxe musí být řádně zaznamenány a stvrzeny 

podpisem a razítkem školitelů a zaměstnavatele,  

– kopii logbooku, v němž požadované výkony musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem a razítkem 

školitelů a zaměstnavatele, 

b) lékaři, kteří žádají o vydání certifikátu o absolvování základního kmene na základě získané specializace 

(atestace) I. stupně, dokládají:  

– úředně ověřenou kopii diplomu o získané specializaci (atestaci) I. stupně.  

Lékařská fakulta posoudí splnění požadované odborné praxe a výkonů dle vzdělávacího programu příslušného 

oboru, a pokud uchazeč splňuje požadavky, vydá certifikát o absolvování základního kmene.  

 

Upozornění pro lékaře, kteří se připravují k atestacím dle podmínek vzdělávacích programů vydaných v roce 

2005 

 

Do specializačního vzdělávání se, dle stanoviska MZ ČR ze dne 18. 2. 2013, započítává veškerá povinná praxe 

absolvovaná na neakreditovaných pracovištích nejpozději do 31. 3. 2013. Odborná praxe uchazeče postupující-

ho podle vzdělávacího programu z roku 2005 absolvovaná na neakreditovaném pracovišti po tomto datu nebude 

do specializačního vzdělávání započtena. 

 

Postup lékařů zařazených před účinností vyhlášky č. 361/2010 Sb.  

 

Podle přechodného ustanovení MZ ČR lékaři zařazení do základního oboru, základního kmene nebo nástavbo-

vého oboru mohou dokončit vzdělávání podle stávajících právních předpisů, tj. 

 

A) Lékaři zařazení do specializačního oboru podle přílohy č. 1 zákona č. 95/2004 Sb. nebo vyhlášky č. 

233/2008 Sb. mohou dokončit specializační vzdělávání podle vzdělávacích programů vydaných v roce 2005 

nebo postupovat podle následně vydaných vzdělávacích programů. 

B) Lékaři zařazení do specializačního oboru podle pozdější legislativy, zejména v oborech, kde došlo ke změně 

základního kmene, postupují podle vzdělávacích programů vydaných v letech 2009-2010, event. 2011 s nově 

zavedeným kmenem. 

C) Při volbě vzdělávacího programu musí být vždy splněny veškeré požadavky daného programu. 


