
ZÁVAZNÉ STANOVISKO ČLK č. 2/2007 

 

Podmínky pro výkon povolání lékaře s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem 

v podmínkách zdravotnické záchranné služby 

 

 

Článek 1 

 

Toto závazné stanovisko upravuje podmínky výkonu povolání lékaře s odbornou způsobilostí 

pod odborným dohledem v podmínkách zdravotnické záchranné služby, jakož i podmínky 

související, a to v souladu s Doporučením představenstva ČLK č. 1/2007 – K výkonu dohledu 

lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí.  

 

    Článek 2 

 

Bez trvalého, bezprostředního osobního dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí 

(„lektor“) může lékař s odbornou způsobilostí („školenec“) v podmínkách zdravotnické 

záchranné služby působit pouze po minimálně 24 měsících specializační přípravy v oboru 

urgentní medicína nebo po 24 měsících specializační přípravy v oboru anesteziologie a 

resuscitace, interna, chirurgie, pediatrie a všeobecné lékařství, a to jen za podmínek odborného 

dohledu tak, jak jsou uvedeny níže v tomto závazném stanovisku.  

 

Článek 3 

 

(1) Mezi školencem a lektorem, který musí mít specializovanou způsobilost v oboru urgentní 

medicíny a licenci pro výkon funkce lektora v lékařské praxi v oboru urgentní medicíny, bude 

sepsána smlouva o výkonu lektorského dohledu podle Závazného stanoviska ČLK č. 1/2000 – 

Výkon funkce lektor v lékařské praxi. Jeden lektor může vykonávat dohled nad maximálně 

dvěma školenci.  

 

(2) Lektor, případně jiný jím pověřený lékař se specializovanou způsobilostí (např. ve službě), 

je povinen být trvale dosažitelný pro telefonickou konzultaci, která bude nahrána a archivována 

ZOS. Pro účely přímého osobního dohledu nad školencem je lékař se specializovanou 

způsobilostí povinen se dostavit k pacientovi do 30 minut od chvíle, kdy je školencem o to 

požádán.  

 

(3) Lektor vypracuje písemný a individuální plán přípravy školence, ve kterém zohlední jeho 

základní obor, dosažené znalosti a dovednosti. 

 

(4) Lektor kontroluje průběh praxe školence, a to minimálně 1× měsíčně. Kontroluje zejména 

„Záznamy o výjezdu“ a dle možnosti i rozbor konečné diagnózy stanovené ve zdravotnickém 

zařízení. Záznamy o výjezdu, kde byl školenec samostatně, lektor viduje a podepíše.  

 

   Článek 4 

 

Do 6 měsíců od zahájení výkonu lékařského povolání dle článku 2 tohoto závazného stanoviska 

musí školenec absolvovat kurz praktického nácviku kardiopulmonální resuscitace a kurz 

krizového řízení a základů medicíny katastrof.  

 

 



   Článek 5 

 

Samostatný výkon povolání lékaře v podmínkách zdravotnické záchranné služby může 

provádět pouze lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace, 

interna, chirurgie, pediatrie a všeobecné lékařství, ve zdůvodnitelných případech i v jiném 

klinickém oboru, ovšem za předpokladu individuálního vyhodnocení praxe a dovedností 

potřebných pro práci v zdravotnické záchranné službě a doložených (specializační index, 

logbook).  

 

Článek 6 

 

(1) Toto Závazné stanovisko ČLK č. 2/2007 bylo projednáno a schváleno představenstvem 

České lékařské komory dne 10.11.2007 a nabývá účinnosti dnem 01.12.2007. 


