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286

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2013,

kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů,
zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů,

ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmín-
kách získávání a uznávání odborné způsobilosti a spe-
cializované způsobilosti k výkonu zdravotnického po-
volání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
zákona č. 189/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializač-
ního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky
č. 361/2010 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 část I. včetně nadpisu zní:
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2. V příloze č. 1 část III. včetně nadpisu zní:
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3. V příloze č. 2 část I. včetně nadpisu zní:

Sbírka zákonů č. 286 / 2013Částka 109 Strana 3061



Sbírka zákonů č. 286 / 2013Strana 3062 Částka 109



Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vy-
hlášky do vzdělávání do nástavbového oboru angiolo-
gie, nástavbového oboru dětská a dorostová psychiatrie
a nástavbového oboru urgentní medicína podle vyhláš-
ky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem na-
bytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle
vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru
ortopedie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí
v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vy-
hlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou speciali-
zační vzdělávání v oboru ortopedie podle vzdělávacího
programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou
způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohy-
bového ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru
diabetologie a endokrinologie podle vyhlášky č. 185/
/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializo-
vanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetolo-

gie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vy-
hlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou speciali-
zační vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie
podle vzdělávacího programu zveřejněného přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za
lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokri-
nologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky.

6. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru
hematologie a transfuzní lékařství podle vyhlášky
č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označe-
ním odbornosti hematolog a transfuziolog podle vy-
hlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti této vyhlášky.

7. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vy-
hlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou speciali-
zační vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní lé-
kařství podle vzdělávacího programu zveřejněného
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují
za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfu-
ziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jejím vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.
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287

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2013,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zá-
kona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních služ-
bách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních
službách:

Čl. I

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na mini-
mální personální zabezpečení zdravotních služeb, se
mění takto:

1. V příloze č. 1 části I B bodě 1.8. písmeno a) zní:

„a) diabetolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.

2. V příloze č. 1 části I B bodě 1.10. písmeno a)
zní:

„a) endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.

3. V příloze č. 1 části I B bodě 1.16. písmeno a)
zní:

„a) hematolog a transfuziolog a“.

4. V příloze č. 1 části I B bodech 1.16.1. a 1.16.2.
písmeno a) zní:

„a) hematolog a transfuziolog,“.

5. V příloze č. 1 části I B bodě 1.17. písmeni a) se
čárka za slovem „komunální“ nahrazuje slovem
„nebo“.

6. V příloze č. 1 části I B nadpis bodu 1.34. zní:

„1.34. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“.

7. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.34. vkládá
nový bod 1.35., který včetně nadpisu zní:

„1.35. Ortopedická protetika

a) ortopedický protetik a

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, po-
kud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.35. až 1.52.2. se označují jako body
1.36. až 1.53.2.

8. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.43.2. vkládá
nový bod 1.44., který včetně nadpisu zní:

„1.44. Psychosomatika

a) psychosomatik a

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, po-
kud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.44. až 1.53.2. se označují jako bo-
dy 1.45. až 1.54.2.

9. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.48. vkládá
nový bod 1.49., který včetně nadpisu zní:

„1.49. Spondylochirurgie

a) spondylochirurg a

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, po-
kud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

Dosavadní body 1.49. až 1.54.2. se označují jako bo-
dy 1.50. až 1.55.2.

10. V příloze č. 1 části I B se za bod 1.52. doplňuje
nový bod 1.52.1., který včetně nadpisu zní:

„1.52.1. Onkourologie

a) onkourolog a

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, po-
kud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

11. V příloze č. 1 části II se na konci nadpisu do-
plňují slova „ , vaskulární intervenční radiologie“.

12. V příloze č. 1 části II B nadpis bodu 7. zní:

„7. Angiografie, intervenční radiologie a vaskulární in-
tervenční radiologie“.

13. V příloze č. 1 části II B bodě 7. písmeno a) zní:

„a) radiolog, intervenční radiolog, vaskulární inter-
venční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog
nebo angiolog se vzděláním v intervenční angiolo-
gii,“.

14. V příloze č. 1 části III B bodě 3.1. písmeno a)
zní:

„a) hematolog a transfuziolog minimálně 0,2 úvaz-
ku,“.

15. V příloze č. 1 části III B bodě 5. písm. a) se
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slovo „hematolog“ nahrazuje slovy „hematolog a trans-
fuziolog“.

16. V příloze č. 2 bodě 4. se na konci písmene b)
čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „při vý-
konech malého rozsahu, například vybraných laparo-
skopických výkonech, lékař se specializovanou způso-
bilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v přísluš-
ném oboru,“.

17. V příloze č. 3 části I bodě 22. se slovo „orto-
pedie“ nahrazuje slovy „ortopedie a traumatologie po-
hybového ústrojí“ a za slova „popáleninová medicína,“
se vkládá slovo „spondylochirurgie,“.

18. V příloze č. 3 části I bodě 23. se slova „diabe-
tologie a endokrinologie“ nahrazují slovy „endokrino-
logie a diabetologie“.

19. V příloze č. 3 části II bodě 1.1.1. poslední větě
se slovo „ortopedie“ nahrazuje slovy „ortopedie a trau-
matologie pohybového ústrojí“.

20. V příloze č. 3 části II bodě 1.1.5. se za slovo
„neurochirurgie,“ vkládá slovo „spondylochirurgie,“

a slovo „ortopedie“ se nahrazuje slovy „ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí“.

21. V příloze č. 3 části II bodě 2.5. písmeno a) zní:

„a) hematolog a transfuziolog 0,5 úvazku a dále
0,3 úvazku na lůžko,“.

22. V příloze č. 3 části II bodech 3.5.1. a 3.5.2. se
v písmenu a) za slovo „chirurg,“ vkládá slovo „spon-
dylochirurg,“.

23. V příloze č. 4 části I se na konci písmene g)
vkládají slova „nebo ortopedickým protetikem“.

24. V příloze č. 4 části II se za slova „bez odbor-
ného dohledu“ vkládají slova „nebo ortopedický pro-
tetik,“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jejím vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Sbírka zákonů č. 287 / 2013Částka 109 Strana 3065



Sbírka zákonů 2013Strana 3066 Částka 109



Sbírka zákonů 2013Částka 109 Strana 3067



Sbírka zákonů 2013Strana 3068 Částka 109



Sbírka zákonů 2013Částka 109 Strana 3069



Sbírka zákonů 2013Strana 3070 Částka 109



Sbírka zákonů 2013Částka 109 Strana 3071



Sbírka zákonů 2013

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-
tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z před-
cházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání
kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2013 činí
6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky
jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice:
SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství
– Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., tří-
da Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému
dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban,
Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 3072 Částka 109

8591449 109017

13

ISSN 1211-1244


