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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

22. dubna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy: 

v rámci přílohy č. 1 zákona č. 95/2004 Sb., je uvedena minimální délka vzdělávání u 

specializačního oboru “otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku” 4,5let. V rámci 

vzdělávací programu specializačního oboru “otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku” 

zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, je uvedena podmínka vlastního 

specializovaného výcviku – v délce 30 měsíců. 

1. Zda je tato podmínka délky vlastního specializovaného výcviku v souladu s přílohou č. 

1 zákona č. 95/2004 Sb.  

2. Jaká je požadovaná délka specializačního vzdělávání u vzdělávacího programu 

“otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku”?  

3.  Zda je doba dle odpovědi na otázku 2. dostatečná a úplná pro přihlášení se k 

atestační zkoušce v oboru “otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku” dle splnění 

předpokladu § 21 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.  

4. Zda je doba 4,5let dostatečná doba pro přihlášení se k atestační zkoušce (alespoň co 

se týká splnění požadavku na dobu praxe) ve vzdělávacím programu 

“otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku”. 

5. Jakou dobu je povinen lékař účastnit se specializovaného vzdělávání v oboru 

“otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku” aby splňoval potřebnou praxi pro přihlášení 

se k atestační zkoušce?  

6. Jaká je minimální doba povinné odborné praxe v oboru “otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku” v rámci vlastního specializovaného výcviku pro přihlášení se k 

atestační zkoušce? 

7. Od kdy se počítá doba povinné odborné praxe dle otázky 6.?  

8. Zda se do doby povinné odborné praxe započítává mateřská dovolená, případně v 

jakém rozsahu. 

 

K výše uvedenému uvádíme následující: 

 

Ad 1) 

Podmínka je v souladu s přílohou č. 1 zákona č. 95/2004 Sb., neboť je v ní délka 

vzdělávání stanovena jako minimální. 
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Ad 2) 

Délka specializačního vzdělávání v rámci specializačního oboru otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku je stanovena v délce 30 měsíců základní kmen 

otorinolaryngologický a 30 měsíců vlastního specializovaného výcviku. 

 

Ad 3) 

Po splnění vzdělávání v základním kmeni otorinolaryngologickém 30 měsíců a 30 

měsíců vlastního specializovaného výcviku je doba stanovená jako dostatečná. 

 

Ad 4) 

Ne, jako dostatečná je považována až po splnění vzdělávání v základním kmeni 

otorinolaryngologickém 30 měsíců a 30 měsíců vlastního specializovaného výcviku. 

 

Ad 5) 

Lékař je povinen účastnit se specializačního vzdělávání v délce 30 měsíců v rámci 

základního kmene otorinolaryngologického a 30 měsíců v rámci vlastního 

specializovaného výcviku, až poté splňuje potřebnou praxi pro přihlášení se k vykonání 

atestační zkoušky. 

 

Ad 6) 

Jako minimální doba je stanovena 30 měsíců v rámci vlastního specializovaného 

výcviku. 

 

Ad 7) 

Doba se počítá od splnění všech požadavků pro získání teoretických a praktických 

dovedností stanovených právním předpisem, tj. nejdříve musí splnit podmínky 

základního kmene dle vyhlášky č. 397/2020 Sb. 

 

Ad 8) 

Mateřská dovolená se započítává jako povinná odborná praxe pouze do specializačního 

oboru pediatrie na žádost školence, a to v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo 

rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, 

trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu 

alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. 

O započtení rozhodne pověřená organizace, o odvolání rozhoduje Ministerstvo 

zdravotnictví. 

 

S pozdravem 

 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


