
Informace pro žadatele o zařazení do specializačního vzdělávání [SV] 
v základních oborech – lékaři a zubní lékaři  

Absolvováním magisterského studia lékařské fakulty získává lékař pouze odbornou způsobilost k 
výkonu lékařského povolání. Aby mohl lékař zcela samostatně vykonávat zdravotnické povolání, musí 
se zařadit do specializačního vzdělávání, úspěšně absolvovat zvolený vzdělávací program a získat tak 
odbornou specializovanou způsobilost. 

Specializační vzdělávání se uskutečňuje na akreditovaných pracovištích při výkonu lékařského 
povolání a je odměňováno. Lékař po zařazení do základního oboru postupuje dle příslušného 
vzdělávacího programu a pod vedením školitele pod odborným dozorem absolvuje předepsané praxe 
a teoretickou část specializace. Po splnění podmínek první části SV lékař vykoná zkoušku po ukončení 
vzdělávání v základním kmeni a obdrží certifikát. Neúspěšnou zkoušku po ukončení vzdělávání v 
základním kmeni je možné v témže kmeni opakovat nejvýše 3x, avšak ne dříve než za 6 měsíců ode 
dne neúspěšné zkoušky. 

Složení kmenové zkoušky je podmínkou pro vstup do druhé části specializačního vzdělávání – 
vlastního specializovaného výcviku, kde lékař pod vedením školitele pod odborným dohledem 
absolvuje další předepsanou praktickou i teoretickou část specializace. Celé specializační vzdělávání 
se po splnění všech požadavků VP ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na 
základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky. Atestační zkouška se v témže oboru může 
opakovat nanejvýš 2x, nejdříve za rok po předchozím neúspěšném pokusu. 

Náplně vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů stanovují Věstníky MZČR. 
Vzdělávací program předepisuje délku a náplň stáží a kurzů, stanovuje minimální počty výkonů a 
požadavky na akreditace pro jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb a vzdělávacích akcí. 

Lékaři a zubní lékaři, kteří nastupují do FN jako absolventi, jsou povinni do jednoho měsíce podat 
prostřednictvím oddělení dalšího vzdělávání (ODV)  "Žádost  o zařazení do základního oboru 
specializačního vzdělávání lékařů ", ve kterém se chtějí vzdělávat a vykonat atestační zkoušku. Před 
odevzdáním na ODV si nechají žádost schválit a podepsat příslušným vedoucím zdravotnického 
oddělení/kliniky (ZOK) (viz směrnice SME 4/002 "Postup při vzdělávání zaměstnanců a hospodářské 
zabezpečení" na Intranetu FN v řízené dokumentaci), ten zároveň uvede do přihlášky konkrétního 
školitele  ze seznamu FN schválených školitelů, který povede specializační přípravu školence. Školitele 
určí garant oboru. 

Spolu se žádostí o zařazení do oboru a vystavení průkazu odbornosti předají lékaři na ODV FN 
Lochotín příslušné referentce 

• úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu,  

• kopii vysvědčení o státní zkoušce. 

Dle stávající legislativy jsou lékařské fakulty pověřeny vyřizováním žádostí uchazečů o zařazení do 
základního oboru SV lékařů (mimo obor všeobecné praktické lékařství) a zubních lékařů včetně všech 
náležitostí.  
 
Na LF UK v Plzni bylo zřízeno Oddělení specializačního vzdělávání, které zajišťuje činnosti, související s 
teoretickou částí specializačního vzdělávání (tj. vyřízení zařazení do SV, poradenskou a konzultační 
službu, evidenci atd.). Veškeré potřebné informace lze najít http://www.lfp.cuni.cz/sekce/201-
home.html  Zde se získají i informace o probíhajících povinných kurzech.  
 

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/201-home.html
http://www.lfp.cuni.cz/sekce/201-home.html


Formulář Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání je dostupný na 
www.mzcr.cz v Evidenci zdravotnických pracovníků (https://ezp.mzcr.cz)  
 
Postup podání Žádosti o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání:  
− vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit žádost do aplikace EZP,  
− vytisknout žádost a podepsat ji,  
− nechat podepsat vedoucím ZOK, vedoucí ZOK zároveň zapíše do přihlášky školitele, kterého určí 
garant oboru,  
− odeslat na ODV včetně požadovaných příloh,  
− ODV poté zajistí podpis náměstka LPP a odešle žádost na LF UK v Plzni.  
 
Obdobně postupují i lékaři a zubní lékaři, kteří jsou již zařazeni do oboru specializačního vzdělávání, 
ale chtějí obor změnit nebo se nechat zařadit do dalšího oboru specializačního vzdělávání. Tito lékaři 
a zubní lékaři NEDOKLÁDAJÍ k příslušné žádosti úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu 
ani kopii vysvědčení o státní zkoušce. MUSÍ však DODAT společně s žádostí na ODV i originál průkazu 
odbornosti, kam LF UK v Plzni provede zápis o zařazení do dalšího oboru či změnu oboru 
specializačního vzdělávání.  
 
Při splnění výše stanovených podmínek LF UK v Plzni zařadí uchazeče do oboru SV lékařů a zubních 
lékařů nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti, a to odesláním „oznámení o 
zařazení do oboru“ na adresu žadatele. 
 
V případě, že písemná žádost uchazeče nesplňuje podmínky pro zařazení do oboru SV, LF UK v Plzni 
vyzve uchazeče k odstranění nedostatků žádosti, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové 
žádosti, a stanoví lhůtu k jejich odstranění.  
 
Během specializační přípravy si školenec vyřizuje přihlášky na kurzy, k testům samostatně. Po 
absolvování základního kmene odešle certifikát o absolvování základního kmene na OPPM FN Plzeň. 
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně všech příloh školenec v základním oboru zašle na 
oddělení specializačního vzdělávání LF UK, ve které bude atestaci vykonávat. Lékaři v nástavbovém 
oboru, v oboru všeobecné praktické lékařství a farmaceuti zašlou stejně schválenou přihlášku dle 
pokynů na IPVZ.  
 
Účast na vzdělávání je:  
− zvyšování kvalifikace: vzdělávání v prvním základním kmeni a v prvním specializačním oboru, do 
kterého je účastník specializačního vzdělávání zařazen,  
− prohlubování kvalifikace: vzdělávání v dalším kmeni, dalším specializačním oboru a v nástavbovém 
oboru, do kterého je účastník specializačního vzdělávání zařazen.  
 
Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pokud mají shodný 
základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu o 
absolvování základního kmene.  
 
Lékař nemůže být souběžně zařazen ve specializačním oboru specializačního vzdělávání a v 
nástavbovém oboru.  
 
Lékaři, kteří se přihlašují do SV všeobecné praktické lékařství, si sami zajistí na žádost podpis garanta 
VPL. Referentka ODV předá přihlášku ke schválení náměstkovi LPP a zašle ji na IPVZ. Žádosti do 
nástavbového oboru lékařů a NELZP ZOK1 jsou vyřizovány podobně.  
 
Farmaceuti, kteří se přihlašují do základního oboru nebo nástavbového SV, vyplní žádost v EZP 
aplikaci, uloží ji, vytisknou, zajistí podpis vedoucího OLO, který zároveň zapíše do přihlášky školitele, 

https://ezp.mzcr.cz/


kterého určí garant oboru. Referentka ODV předá přihlášku ke schválení náměstkovi pro ICN a zašle ji 
na IPVZ.  
 
Lékař a zubní lékař je povinen informovat ODV a OPPM o zařazení, přiděleném školiteli, ukončení 
kmene a ukončení specializačního vzdělávání případně změně školitele formulářem FN/1102/01 
Hlášení lékaře, zubního lékaře, farmaceuta. Bližší informace viz SNA/041 Specializační vzdělávání 
lékařů a farmaceutů.  
 


