
Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů

A. Vzdělávání lékařů

ZÁKLADNÍ  OBORY

rozhodnutí MZ - potvrzení  

souladu       s Vyhl.č.185/2009 

Sb.

 typ pracoviště dle vzděl. 

programu (Vyhl. 185/2009 Sb.)

platnost 

akreditace 

do: pracoviště FNUSA

1 Alergologie a klinická imunologie
č.j. MZDR 52252/2015-2/VLP 

ze dne 11.03.2016
II. typ 09.02.2024 Ústav klinické imunologie a alergologie (ÚKIA)

2 Anesteziologie a intenzivní medicína
č.j. MZDR 8481/2016-5/VLP ze 

dne 14.11.2016
III. typ 13.11.2024 Anesteziologicko resuscitační klinika (ARK)

3 Angiologie
č.j. MZDR32283/2017-2/VLP 

ze dne 30.06.2017
I. typ 29.6.2025 II. interní klinika

4 Cévní chirurgie
č.j. MZDR 52269/2015-2/VLP 

ze dne 27.12.2016
II. typ 27.06.2025 II. chirurgická klinika (II. CHK)

5 Dermatovenerologie
č.j. MZDR 5615/2016-4/VLP ze 

dne 19.05.2016
II. typ 19.05.2024 I. dermatovenerologická klinika (I.DVK)

6 Diabetologie a endokrinologie
č.j. 51492/2010/VZV                            

ze dne 10.12.2010

diabetologie II. typ            

endokrinologie II. typ
31.12.2018 II. interní klinika (II.IK)

7 Gastroenterologie
č.j. MZDR 51014/2015-2/VLP 

ze dne 09.01.2017
I. typ 08.01.2026 II. interní klinika (II.IK)

8 Hematologie  a transfúzní lékařství
č.j.MZDR 56529/2014-2/VLP 

ze dne 30.04.2015
I. typ 30.10.2022 Oddělení klinické hemetologie (OKH)

9 Chirurgie
č.j.MZDR 78956/2015-2/VLP 

ze dne 20.01.2016
II. typ 19.01.2025 I. chirurgická klinika (I.CHK)

10 Kardiologie
č.j. MZDR 51397/2015-2/VLP 

ze dne 24.11.2016
není programen určeno 23.11.2024 I. interní kardioangiologická klinika (I.IKAK)

11 Klinická biochemie
č.j. MZDR 51008/2015-3/VLP 

ze dne 22.11.2016
II. typ 21.11.2024 Oddělení klinické biochemie (OKB)

12 Klinická onkologie
č.j. MZDR 58196/2015-5/VLP 

ze dne 11.03.2016
I. typ 10.03.2024 Onkologicko-chirurgické oddělení (OCHO)



ZÁKLADNÍ  OBORY

rozhodnutí MZ - potvrzení  

souladu       s Vyhl.č.185/2009 

Sb.

 typ pracoviště dle vzděl. 

programu (Vyhl. 185/2009 Sb.)

platnost 

akreditace 

do: pracoviště FNUSA

13 Lékařská mikrobiologie
č.j.MZDR 64913/2015/VLP ze 

dne 11.01.2017

podmínky pro komplexní přípravu v 

oboru lék. mikrobiologie včetně ATB 

střediska a prac. pro sp.přípravu v 

dílčích oblastech v oboru 

10.01.2025 Mikrobiologický ústav (MÚ)

14 Nefrologie
č.j. MZDR 51010/2015-2/VLP 

ze dne 28.01.2016
II. typ 28.01.2024 II. interní klinika (II.IK)

15 Neurochirurgie
č.j. MZDR 30190/2016-2/VLP 

ze dne 02.01.2017
není programen určeno 01.01.2027 Neurochirurgická klinika (NCHK)

16 Neurologie
č.j. MZDR 59392/2015-3/VPL 

ze dne 29.02.2016
II. typ 28.02.2024 I. neurologická klinika (I.NK)

17 Oftalmologie
č.j.MZDR 70539/2015-2/VLP 

ze dne 22.08.2016
III. typ 21.08.2024 Oddělení nemocí očních a optometrie (ONOO)

18 Ortopedie
č.j.MZDR 3691/2016-2/VLP ze 

dne 26.01.2016
III. typ 25.01.2025 I. ortopedická klinika (I.ORTK)

19 Otorinolaryngologie
č.j.MZDR 68825/2015-2/VLP 

ze dne 09.02.2016
II. typ 08.02.2024

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

(KOCHHK)

20 Patologie
č.j. MZDR 59029/2014-3/VLP            

ze dne 29.12.2014
II. typ 28.12.2021 I. patologicko anatomický ústav (I. PAÚ)

21 Plastická chirurgie
č.j. 8221/2016-2/VLP ze dne 

10.01.2017
III. typ 09.01.2026 Klinika plastické a estetické chirurgie (KPECH)

22 Pracovní lékařství
č.j. MZDR 14317/2016-2/VLP                        

ze dne 24.03.2017

pro interní kmen a kmen 

všeobecné praktické lékařství
23.03.2024 Klinika pracovního lékařství (KPL)

23 Radiologie a zobrazovací metody
č.j.MZDR 60620/2014-4/VLP             

ze dne 26.10.2015
není programem určeno 26.10.2023 Klinika zobrazovacích metod (KZM)

24 Rehabilitační a fyzikální medicína
č.j. MZDR 56125/2015-2/VLP 

ze dne 29.02.2016
II. typ 28.02.2024

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace 

(KTLR)



ZÁKLADNÍ  OBORY

rozhodnutí MZ - potvrzení  

souladu       s Vyhl.č.185/2009 

Sb.

 typ pracoviště dle vzděl. 

programu (Vyhl. 185/2009 Sb.)

platnost 

akreditace 

do: pracoviště FNUSA

25 Revmatologie
č.j. MZDR 5067/2015-3/VLP ze 

dne 02.05.2016
ambulantní zařízení 01.05.2024 II. interní klinika (II. IK)

26 Soudní lékařství č.j. MZDR 43800/2013-3/VLP není uvedeno 16.12.2021 Ústav soudního lékařství (ÚSL)

27 Traumatologie
č.j. MZDR 50832/2016-5/VLP 

ze dne 14.11.2016
I. typu 13.11.2025 I. chirurgická klinika (I.CHK)

28 Urologie
č.j. MZDR 58102/2014-2/VLP                

ze dne 23.12.2014
II. typ 22.12.2021 Urologické oddělení (URO)

29 Vnitřní lékařství
č.j.MZDR 51013/2015-2/VLP 

ze dne 02.12.2015
II. typ 01.12.2023 II. interní klinika (II.IK)

30 Všeobecné praktické lékařství
č.j.MZDR 38923/2015-2/VLP 

ze dne 30.09.2015
není programen určeno 30.09.2021 Oddělení rodinných a závodních lékařů (ORZL)

B. Vzdělávání zubních lékařů

ZÁKLADNÍ  OBORY

rozhodnutí MZ - potvrzení  

souladu       s Vyhl.č.185/2009 

Sb.

 typ pracoviště dle vzděl. 

programu (Vyhl. 185/2009 Sb.)

platnost 

akreditace 

do: pracoviště FNUSA

1 Klinická stomatologie
č.j.82207/2011/VZV ze dne 

24.01.2012
není programem určeno 23.01.2019 Stomatologická klinika (STK)

2 ortodoncie
č.j. MZDR 62349/2015-4/VLP 

ze dne 13.6.2017
není programem určeno 13.6.2023 Stomatologická klinika (STK)

C. Vzdělávání farmaceutů

1 farmaceutická technologie
č.j. MZDR 55814/2016-2/VPL 

ze dne 13.6.2017
13.6. 2024 Nemocniční lékárna (NL)

2 nemocniční lékárenství
č.j. MZDR 33587/2016-2/VPL 

ze dne 20.6.2017
20.6.2024 Nemocniční lékárna (NL)

3 veřejné lékárenství
č.j. MZDR 33596/2016-2/VPL 

ze dne 16.6.2017
16.6.2024 Nemocniční lékárna (NL)



D. Certifikované kurzy (nástavbové obory)

rozhodnutí o akreditaci dle 

Vyhl. 185/2009 Sb.

typ pracoviště dleVP (vyhl. 

185/2009 Sb.)

platnost dle 

zákona 

95/2004 Sb. 

do:

1 angiologie 
č.j.82966/2011/VZV ze dne 

31.10.2012

není MZ ČR označeno v 

rozhodnutí

31.10.2017 

(reakreditováno 

jako základní 

obor)

I. interní angiokardiologická klinika (I.IKAK)

2 foniatrie
č.j.MZDR 13392/2013-8/VLP               

ze dne 02.04.2014                                                                                                                                                                                                  

není MZČR označeno v 

rozhodnutí
01.04.2019

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

(KOCHHK)

3 hrudní chirurgie
č.j. 55396/2011/VZV                         

ze dne 17.07.2012

není MZ ČR označeno v 

rozhodnutí
16.07.2018 I. chirurgická klinika (I.CHK)

4 intenzivní medicína
č.j.82898/2011/VZV ze dne 

31.10.2012

anesteziologický modul; 

chirurgický modul; interní modul; 

pediatrický modul         

31.10.2017 

(žádost o 

prodloužení 

podána, řízení 

zastaveno)

Anesteziologicko resuscitační klinika (ARK)

5 intervenční radiologie
č.j. 25832/2017-2/VLP ze dne 

29.06.2017

není MZ ČR označeno v 

rozhodnutí
29.6.2022 Klinika zobrazovacích metod (KZM)

6 vaskulární intervenční radiologie
č.j. MZDR 3990/2016-7/VLP ze 

dne 22.12.2016

není MZ ČR označeno v 

rozhodnutí
22.12.2020 Klinika zobrazovacích metod (KZM)

7 koloproktologie
č.j.13402/2013/VZV ze dne 

22.04.2013

není MZ ČR označeno v 

rozhodnutí
21.04.2018 I. chirurgická klinika (I.CHK)

8 onkochirurgie
č.j. 15126/2012/VZV                             

ze dne 29.06.2012

není MZ ČR označeno v 

rozhodnutí
28.06.2018

I.chirurgická klinika; Neurochirurgická klinika, 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku; 

Klinika plastické a estetické chirurgie, Urologické 

odd.,



Certifikované kurzy 

(nástavbové obory)

rozhodnutí o akreditaci dle 

Vyhl. 185/2009 Sb.

typ pracoviště dleVP (vyhl. 

185/2009 Sb.)

platnost dle 

zákona 

95/2004 Sb. 

do:

9 pracovní lékařství
č.j.79242/2011/VZV                       

ze dne 29.02.2012

a) pracoviště zabývající se 

základní pracovně lékařskou 

službou                                                 

b) pracoviště zabývající se 

problematikou nemocí z 

povolání

28.02.2018 Klinika pracovního lékařství (KPL)

10 tělovýchovné lékařství
č.j. MZDR 56128/2015-2/VLP 

ze dne 23.11.2015
II. typ 22.11.2019 Klinika funkční diagnostika a rehabilitace (KFDR)


