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Vážení kolegové,
po mnoha letech pokusů a neúspěšných jednání na všech úrovních došlo alespoň k malému
úspěchu. Byla totiž napravena chyba v naší legislativě, která dle výkladu MZ znemožňovala
vydat osvědčení a specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína (dále jen „UM“) těm
lékařům, kteří atestovali před 2. dubnem 2004, neboť procedurálním opomenutím nebyl
obor urgentní medicína zmíněn do tohoto data v žádné legislativní normě, pouze v dokumentu
z roku 1998, podepsaném tehdejším ministrem MUDr. I. Davidem.
Urgentní medicínu poprvé definoval až Zákon č. 95/2004 Sb., který ve svém původním znění
nabyl účinnosti právě 2. dubna a ve svém §44, odst. 4., písm. a) pravil, že:
(4) Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali
a) specializaci v nástavbovém oboru, získávají specializovanou způsobilost v obdobném
oboru specializačního vzdělávání stanoveném v příloze k tomuto zákonu,
Protože obdobný obor urgentní medicíně do té doby neexistoval, Ministerstvo zdravotnictví
odmítalo žadatelům o specializovanou způsobilost v oboru UM s atestačním diplomem,
vydaným před magickým datem 2. dubna 2004 tuto přiznat. Téměř tři sta (přesně se jednalo o
272) většinou nejzkušenějších kolegyň a kolegů, kteří v oboru atestovali v prvých 5 letech
jeho existence, tak bylo diskriminováno.
Po mnoha jednáních a urgencích došlo k nápravě oné chyby, vzniklé tehdy jednoznačně na
straně ministerstva zdravotnictví. Dne 29. 11. 2011 nabyl účinnosti Zákon č. 346/2011 Sb.,
kterým se mění Zákon č. 95/2004 Sb. a Zákon č. 96/2004 Sb.
Pro nás klíčová změna je obsažena v čl. II (Přechodná ustanovení) na konci znění
Zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění, kde v ustanovení v odst. 4) se praví:
4. Lékaři, kteří získali diplom Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
v nástavbovém oboru urgentní medicína před 2. dubnem 2004, získávají ke dni účinnosti

tohoto zákona specializovanou způsobilost v oboru urgentní medicína. Ministerstvo vydá na
základě písemné žádosti lékaře osvědčení o specializované způsobilosti v oboru urgentní
medicína. Ministerstvo vydá osvědčení do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Zde je třeba pouze připomenout, že specializovaná způsobilost nebude přiznána
automaticky, ale jak z výše uvedeného textu vyplývá, je o ni třeba požádat.
Pro někoho může být zajímavý i nový text v odst. 6, který určitému malému procentu lékařů
dává možnost přiznat specializovanou způsobilost v jiném oboru, pokud toto nestihli
v původním přechodném období (do května 2009), viz.:
6. Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních
oborech specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004 získali osvědčení České
lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně 12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické
povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu alespoň poloviny stanovené
pracovní doby 2b), získávají ke dni účinnosti tohoto zákona specializovanou způsobilost v
tomto jiném specializačním oboru. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře
rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti v daném oboru do 90 dnů ode dne podání
žádosti. V případě oboru diabetologie a endokrinologie se splnění podmínek a přiznání
specializované způsobilosti posuzuje samostatně v části oboru diabetologie a samostatně v
části oboru endokrinologie.
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