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Výklad k vydávání certifikátů o úspěšném absolvování základního kmene 

 

 
1) uznání úspěšně absolvovaného společného základu za splnění podmínek základního 
kmene 
 
Úspěšně absolvované společné základy, které jsou stanoveny vzdělávacími programy 
z roku 2005, jsou uznávány za splnění podmínek základních kmenů v rámci vzdělávacích 
programů z roku 2009 a 2010.  
 
Absolvování společného základu 
a) interního se považuje za absolvování základního kmene interního 
b) chirurgického se považuje za absolvování základního kmene chirurgického 
c) pediatrického se považuje za absolvování základního kmene pediatrického 
d) patologického se považuje za absolvování základního kmene patologického 
e) radiologického se považuje za absolvování základního kmene radiologického 
f) hygienického se považuje za absolvování základního kmene hygienického 
g) neurochirurgického se považuje za absolvování základního kmene chirurgického 
 
 
2) vydávání certifikátů o absolvování základního kmene dle vzdělávacích programů z roku 
2011 
 

V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů (dále jen 
„vyhláška č. 185/2009 Sb.“), byly vydány nové vzdělávací programy pro základní obory 
specializačního vzdělávání. Interní a chirurgické obory, které měly dle vzdělávacích 
programů z roku 2009 a 2010 jednotný interní nebo chirurgický kmen, mají nově v rámci 
základního kmene libovolnou šesti měsíční praxi v oboru specializace. Základní interní či 
chirurgický kmen se skládá z 6 měsíců tzv. kolečka + praxe společné všem interním či 
chirurgickým oborům + 6 měsíců libovolné praxe v oboru specializace. Interní kmen (a 
analogicky také chirurgický) již tedy není zcela jednotný, ale liší se právě těmito šesti 
měsíci, které např. školenec zařazený v oboru nefrologie absolvuje v oboru nefrologie 
nebo školenec zařazený v oboru klinická onkologie v oboru klinická onkologie atd.  
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Úspěšně absolvovaný základní kmen dle vzdělávacího programu z roku 2009/2010 je 
možno uznat za splnění podmínek základního kmene dle vzdělávacího programu z roku 
2011 po doplnění chybějící praxe a výkonů tak, aby uchazeč doslovně splnil všechny 
podmínky stanovené vzdělávacím programem vydaným v roce 2011. 
 
 
4) atestace I. stupně 
 
Získané atestace I. stupně dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. jsou uznávány za splnění 
podmínek základního kmene dle VP z roku 2009 a 2010. Výjimku tvoří specializační 
obory, které mají dle novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. nově vlastní kmen, a to 
dermatovenerologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie. 
Atestace I. stupně v těchto oborech jsou uznávány za splnění podmínek základního 
kmene dle VP z roku 2011. 
 
 
 

 


