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Mav 22.2009

Ms Lucia SlobodovtÍ
CzechMinistry of Education and Sports
Prague, CzechRepublic

Dear Ms. Lucia Slobodová:

As the President of the Czech Society of Medical Genetics CLS JEP
(www.slg.cz) I fully endorse the UEMS Clinical Genetics curriculum, with
the total length of 4 years, as stated in the "Description of Clinical Genetics
as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training",
adopted on 25 April 2009. This curriculum is in line with the Czech
postgraduate training in medical genetics, which is a primary specialty
according to ..Vyhláška 233 12008 Sb...

I wish to express full support of our Society for the inclusion of medical
genetics (..Lékařská genetika'') into Directive 2005l36lEC, towards the
recognition of this important specialty at the European level.

SincerelyYourď /t ./,( /  d ,
l j *  ž ,  , . .  

/  |

/,: ;í< ,/z-
Prof. PÉtr Goetz, M.D., PhD
President 

"11F. 
Czech Society for Medical Genetics
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233 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne 23. června 2008 

o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst.  1 písm.  a) zákona č. 
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.: 

§ 1 

        Tato vyhláška upravuje obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů, označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se 
specializovanou způsobilostí, minimální délku specializačního vzdělávání podle 
vzdělávacích programů a převedení specializací podle dřívějších právních předpisů 
na nové obory specializačního vzdělávání. 

 
§ 2 

        Obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, 
označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou 
způsobilostí (dále jen „specialista“) a minimální délka specializačního vzdělávání 
podle vzdělávacích programů jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 
§ 3 

        Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., ve znění platném do 29. 
6. 2004, a podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění platném do 30. 6. 2008, na nové 
obory specializačního vzdělávání, které jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky, je 
uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky. 

 
§ 4 

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008. 

 
Ministr: 

MUDr. Julínek, MBA v. r. 
 
 

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=2004s095&DR=SB
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=2008s189&DR=SB
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=1981s077&DR=SB
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?CP=2004s095&DR=SB


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2008 Sb. 

OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALISTŮ A MINIMÁLNÍ  
DÉLKA SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODLE VZDĚLÁVACÍCH  

PROGRAMŮ 
Příloha PDF (229 kB)  

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2008 Sb. 

PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DŘÍVĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
NA NOVÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Příloha PDF (185 kB)  
 

http://www.esipa.cz/sbirka/prilohy/sbirka/2008/2008s233p01.pdf
http://www.esipa.cz/sbirka/prilohy/sbirka/2008/2008s233p02.pdf


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2008 Sb.
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