V Praze dne 3. ledna 2019

Vážený pane náměstku,
vážený pane řediteli,
pro Vaši informaci Vám zasílám
„Stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult ČR k započítávání praxe před atestační zkouškou“

Preambule:
Na klinikách a preklinických ústavech lékařských fakult nelze oddělit práci „zdravotnickou“ od práce
pedagoga a vědce. Většinou všechny tři tyto činnosti probíhají současně – jen tak může být naplněno
hlavní poslání lékařských fakult. Jakýkoli pokus zpochybňovat praxi mladých lékařů, pracujících na
klinikách a preklinických ústavech v pozicích lektorů, asistentů či doktorandů, je nejen nelogické, ale je
i přímým útokem na budoucnost lékařských fakult. Mají-li být lékařské fakulty schopny přilákat mladé
lékaře – pedagogy, musí samozřejmě být těmto mladým lékařům garantováno, že mají svou lékařskou
praxi na klinice a preklinickém ústavu uznávanou stejně jako jejich stejně kvalifikovaní kolegové, kteří
mají jako hlavního zaměstnavatele příslušnou nemocnici.
Stanovisko Asociace děkanů LF ČR:
Na základě opakovaných nejasností s interpretací některých pasáží zákona č.95/2004 Sb. se shodla
jednomyslně na tomto stanovisku:
1. Lékařům, kteří pracují na klinikách a preklinických ústavech, se započítává praxe tak, že se sčítá
úvazek v příslušné nemocnici a spolupracující lékařské fakultě bez ohledu na to, zda převažující
úvazek poskytuje fakulta nebo nemocnice. (Příklad: pokud součet úvazků v těchto dvou
institucích činí nejméně 1,0, je na lékaře pohlíženo jakožto na praxi v rozsahu plného úvazku.)
2. Tomu odpovídá i formulace v paragrafu 5 odstavec 4 uvedeného zákona: „Specializační
vzdělávání probíhá jako celodenní průprava v akreditovaných zařízeních v rozsahu
odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době a je odměňována; specializační vzdělávání
může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je stanovená pracovní
doba, přitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby.“
V interpretaci Asociace děkanů LF ČR tedy: každý, kdo pracuje v akreditovaném zařízení a je
odměňován (v zákoně není řečeno kým - tedy může být odměňován i fakultou), má mít praxi
uznánu.

3. V odstavci 5 paragrafu 5 se dále uvádí: „Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu
lékařského povolání podle prováděcích právních předpisů a vzdělávacích programů jednotlivých
specializačních oborů. Specializační vzdělávání se skládá ze základního kmene, na který
navazuje vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku. Specializační vzdělávání zahrnuje
účast na veškerých lékařských výkonech v rámci oboru, ve kterém specializační vzdělávání
probíhá, včetně případné účasti v nepřetržitém pracovním režimu. Specializační vzdělávání se
uskutečňuje v základním pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru.“ Zde rovněž
Asociace děkanů LF ČR interpretuje zákon tak, že pracovně právní vztah může být nejen ke
spolupracující nemocnici, ale i k příslušné lékařské fakultě a oba pracovně právní vztahy lékařů
se k účelu započítání praxe sčítají.
4. V odstavci 7 jmenovaného zákona se dále uvádí: „Do specializačního vzdělávání lékaře
zařazeného do oboru specializačního vzdělávání podle § 19 odst. 3 se studentům a absolventům
doktorského studijního programu započítá v souladu s odstavci 4 a 5 doba výkonu
zdravotnického povolání v průběhu studia v doktorském studijním programu, pokud odpovídá
obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu nebo jeho části a je doložena
potvrzením vydaným na základě vyjádření školitele statutárním orgánem akreditovaného
zařízení, v němž byla uskutečněna. Doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia v
doktorském studijním programu nebo jeho části se započte do specializačního vzdělávání lékaře
pouze v případě, že souběžná doba výkonu povolání lékaře v pracovněprávním vztahu k
poskytovateli zdravotních služeb dosahovala alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby.
O započtení rozhodne na žádost lékaře ministerstvo.“ Interpretace Asociace děkanů LF ČR zde
je taková, že pokud student či absolvent doktorského studijního programu požádá ministerstvo
zdravotnictví o uznání lékařské praxe v rozsahu větším, nežli činil jeho úvazek v příslušném
zdravotnickém zařízení, musí k žádosti doložit (a) potvrzení statutárního zástupce
zdravotnického zařízení o výši úvazku (tato musí činit nejméně 0,5 – pokud je nižší, student
žádat ministerstvo nemůže), (b) potvrzení školitele o skutečném rozsahu výkonu praxe lékaře.
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