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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 žádostí o poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

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

dne 16. července 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesli 

následující dotaz: 

„Předmětem této žádosti je poskytnutí informace týkající se možnosti započtení doby 

výkonu praxe v rámci základního (vzdělávacího) pediatrického kmene při zkráceném 

pracovním úvazku, a to sice konkrétně za níže uvedených skutkových okolností: 

 

Lékařka ke dni 1. srpna 2019 nastoupila do zaměstnání v nemocnici na rezidenční místo, 

přičemž aktuálně se lékařka nachází na rodičovské dovolené, kdy při zpětném nástupu 

do zaměstnání ke dni 1. září 2022: 

- dítě bude mít 13 měsíců věku 

- lékařce budou zbývat 2 měsíce do dovršení 3 let povinné praxe 

 

V kontextu výše uvedených skutkových okolností tedy tímto žádám o poskytnutí 

informace o tom, zda je za účelem splnění posledních 2 měsíců povinné praxe v rámci 

základního (vzdělávacího) pediatrického kmene možné nastoupit do zaměstnání i na 

zkrácený pracovní úvazek 0,4 (to znamená dva pracovní dny v týdnu, kdy k dovršení 3 

let povinné praxe by tak prakticky došlo během 5 měsíců po nástupu do zaměstnání), 

tedy zda je za předmětných skutkových okolností dáno jakékoliv omezení 

minimální výše pracovní úvazku (0,5 apod.) za účelem započtení povinné praxe v 

rámci základního (vzdělávacího) pediatrického kmene?“ 

 

K výše uvedenému uvádíme následující: 

 

 

Na základě ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, lze osobě na mateřské nebo rodičovské 

dovolené započítat do specializačního vzdělávání úvazek ve výši 0,2. Upozorňujeme 

ovšem, že doba specializačního vzdělávání se adekvátně prodlouží. V této souvislosti 

upozorňujeme na skutečnost, že pokud by se jednalo o vzdělávání na rezidenčním 

místě, tak rezidenční místa jako dotační titul jsou upraveny zvlášť a mají i svoje 

podmínky. Váš dotaz ovšem směřuje k započtení praxe, proto se v souladu s § 5 odst. 

11 zákona č. 95/2004 Sb. praxe započítá.  
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S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


