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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 109

Rozeslána dne 17. září 2013

Cena Kč 40,–

O B S A H:
286. V y h lá š k a , 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.
287. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
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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 podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
zákona č. 189/2008 Sb.:

Čl. I
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., 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:

Částka 109

Částka 109

Sbírka zákonů č. 286 / 2013

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

Strana 3061

Strana 3062

Sbírka zákonů č. 286 / 2013

Částka 109

Sbírka zákonů č. 286 / 2013

Částka 109

Strana 3063

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

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání do nástavbového oboru angiologie, nástavbového oboru dětská a dorostová psychiatrie
a nástavbového oboru urgentní medicína podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 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 vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační 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 pohybového 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 účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetolo-

5. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační 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 endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
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 označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
7. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní lékařství podle vzdělávacího programu zveřejněného
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují
za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném 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 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních
službách:
Čl. I
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 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“.

„1.44. Psychosomatika
a) psychosomatik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.
Dosavadní body 1.44. až 1.53.2. se označují jako body 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

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

b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.

„a) endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog a“.

Dosavadní body 1.49. až 1.54.2. se označují jako body 1.50. až 1.55.2.

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

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

„a) hematolog a transfuziolog a“.

„1.52.1. Onkourologie

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, pokud 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:

a) onkourolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.“.
11. V příloze č. 1 části II se na konci nadpisu doplňují slova „ , vaskulární intervenční radiologie“.
12. V příloze č. 1 části II B nadpis bodu 7. zní:
„7. Angiografie, intervenční radiologie a vaskulární intervenční radiologie“.
13. V příloze č. 1 části II B bodě 7. písmeno a) zní:
„a) radiolog, intervenční radiolog, vaskulární intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog
nebo angiolog se vzděláním v intervenční angiologii,“.
14. V příloze č. 1 části III B bodě 3.1. písmeno a)
zní:
„a) hematolog a transfuziolog minimálně 0,2 úvazku,“.
15. V příloze č. 1 části III B bodě 5. písm. a) se
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slovo „hematolog“ nahrazuje slovy „hematolog a transfuziolog“.

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

16. V příloze č. 2 bodě 4. se na konci písmene b)
čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,“.

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

17. V příloze č. 3 části I bodě 22. se slovo „ortopedie“ nahrazuje slovy „ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“ a za slova „popáleninová medicína,“
se vkládá slovo „spondylochirurgie,“.
18. V příloze č. 3 části I bodě 23. se slova „diabetologie a endokrinologie“ nahrazují slovy „endokrinologie a diabetologie“.

„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 „spondylochirurg,“.
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 odborného dohledu“ vkládají slova „nebo ortopedický protetik,“.

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

Účinnost

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

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jejím vyhlášení.

Čl. II

Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.
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