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ordinace VPL (nebo nemocnice)

školitel

specializovaná způsobilost = atestace

min. 3 roky odborné praxe od atestace

min. 1,0 úvazek na akreditovaném pracovišti

musí mít akreditaci na shodný vzdělávací program jako vy! (např. ne 2011)

pohlídat akreditace na konkrétní kmen + vlastní specializovaný výcvik
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KMEN
(30 měsíců)

VLASTNÍ
SPECIALIZOVANÝ

VÝCVIK
(VSV)

VPL

interní

6 měsíců

12
měsíců



Povinná praxe Počet měsíců

vnitřní lékařství
*neurologie

7
1

chirurgie
ortopedie + RHB + urologie

2
2

gynekologie a porodnictví 1

pediatrie 1

anesteziologie a intenzivní medicína
ZZS

1,5
0,5

ordinace VPL
psychiatrie

oční + kožní + ORL

11
1
2

ambulance, nemusí mít akreditaci

Povinná praxe Počet měsíců

ordinace VPL 5

ordinace PLDD 1



Povinná praxe Počet měsíců

vnitřní lékařství
*neurologie

17
1

chirurgie
ortopedie + RHB + urologie

2
2

gynekologie a porodnictví 1

pediatrie 1

anesteziologie a intenzivní medicína
ZZS

1,5
0,5

ordinace VPL
psychiatrie

oční + kožní + ORL

3
1
2

ambulance, nemusí mít akreditaci

Povinná praxe Počet měsíců

ordinace VPL 9

ordinace PLDD 1

ortopedie + RHB + urologie 2



přes KMEN VPL (v oboru VPL)

Povinná praxe
Počet 

měsíců

vnitřní lékařství
*neurologie

7
1

chirurgie
ortopedie + RHB + urologie

2
2

gynekologie a porodnictví 1

pediatrie 1

anesteziologie a intenzivní 
medicína

ZZS

1,5
0,5

ordinace VPL
psychiatrie

oční + kožní + ORL

11
1
2

přes KMEN INTERNÍ (v oboru VPL)           

Povinná praxe
Počet 

měsíců

vnitřní lékařství
*neurologie

17
1

chirurgie
ortopedie + RHB + urologie

2
2

gynekologie a porodnictví 1

pediatrie 1

anesteziologie a intenzivní 
medicína

ZZS

1,5
0,5

ordinace VPL
psychiatrie

oční + kožní + ORL

3
1
2

Povinná praxe Měsíce

ordinace VPL 5

ordinace PLDD 1

Povinná praxe Měsíce

ordinace VPL 9

ordinace PLDD 1

ortopedie + RHB + urologie 2



Kurzy Dny

Lékařská první pomoc 3

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 2

Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 1

Radiační ochrana 1

Novinky ze všeobecného praktického lékařství 1 (1x ročně)

*platnost 10 let



Kurzy Dny

Novinky ze všeobecného praktického lékařství 1 (1x ročně)

Paliativní péče 2

Hygiena a epidemiologie 3



odeslání přihlášky min. 60 dní před termínem, po ukončení všech stáží a kurzů

tříčlenná komise

TIP: lze absolvovat až těsně před atestací

změny po kmeni? DOZOR → DOHLED

odeslání přihlášky opět min. 60 dní před termínem, po ukončení všech stáží a kurzů

tříčlenná komise

1. praktická část - kazuistika, EKG, laboratoř

2. ústní část - 3 otázky

poté lze pracovat jako soukromý lékař (posudky ✓)



45 000 Kč

min.
55%

max.

20%

ostatní

1 MĚSÍC 

čistá mzda 23 826 Kč

1 620 000 Kč
MĚSÍCŮ



rezidenční místa http://www.mzcr.cz

metodika, úspěšní žadatelé, výběrová řízení, …

akreditace http://www.akreditace.mzcr.cz

vzdělávání http://www.ipvz.cz

vzdělávací programy, termíny zkoušek, kurzy, …

semináře školitelů, kurz Novinky ve VPL - dr. Štolfa, dr. Urbančíková

přihlášení do oboru a k atestaci http://www.ezp.mzcr.cz

SVL ČLS JEP http://www.svl.cz

např. doporučené postupy nejen k atestaci

Mladí praktici http://www.mladipraktici.cz, http://www.facebook.cz/MladiPraktici

Servisní organizace SPL ČR http://www.sospl.cz

pomoc s prodejem/koupí praxe, podpora akreditací a rezidenčních míst, …




