
Zkušební řád oborových komisí Vědecké rady komory v rámci získávání osvědčení (licence) 

k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v případech, kdy byla specializovaná způsobilost 

získána dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb., nebo v případech, kdy lékař, 

kterému byla uznána specializovaná způsobilost dle části sedmé zákona č. 95/2004 Sb., dosud 

nesložil zkoušku, jež svým rozsahem odpovídá atestační zkoušce dle zákona č. 95/2004 Sb., 

ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, písm. d) stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenční řád 

ČLK. 

  

 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD 
 

I. Stanovení zkušební komise 

 

Předseda příslušné oborové komise VR ČLK je pověřen VR ČLK sestavením zkušební 

komise. Zkušební komise je minimálně tříčlenná.   

Členy zkušební komise jsou: - člen příslušné oborové komise - předseda, případně jím   

pověřený člen oborové komise 

                                               - člen určený příslušnou oborovou komisí, 

                                               - zástupce určený výborem příslušné odborné společnosti. 

 

 

II. Podmínky pro žadatele 

 

- Podání žádosti o vykonání zkoušky  

-     Předložení ověřené kopie dokladu o získané specializované způsobilosti  

- V případě absolvování praktické zkoušky je požadován seznam operačních výkonů 

provedených žadatelem a potvrzený primářem příslušného oddělení (seznam musí 

splňovat rozsah požadavků na atestaci II. v oborech uvedených v příloze č. 1 

k vyhlášce č. 77/1981 Sb., která byla v účinnosti od 1.9.1981). 

 

1. Vlastní zkouška 

 

V rámci ústní zkoušky, konané před komisí, obdrží uchazeč dvě otázky z příslušného oboru.  

Komise posuzuje rozsah a komplexnost znalostí, a to včetně schopností zkoušeného 

analyzovat klinickou situaci a navrhnout řešení. 

 

2. Praktická část zkoušky – je-li oborovou komisí vyžadována 

 

Praktická část zkoušky spočívá v provedení operačního výkonu žadatelem na pracovišti 

určeném oborovou komisí. Typ prováděného výkonu je určen zkušební komisí. Výkonu je 

přítomen jeden ze členů zkušební komise, který hodnotí samostatnost a kvalitu provedení 

výkonu žadatelem. 

 

III. Platnost 

 

Tento zkušební řád byl projednán a schválen Vědeckou radou ČLK dne 24. 2. 2011 a 

Představenstvem ČLK dne 5. 3. 2011 a nabývá účinnosti dne 18. 3. 2011. 


