Chtěl/a bych v České republice
pracovat jako lékař/ka.
Stejně jako na Ukrajině.
Co pro to musím udělat?



Znalost českého jazyka

k

Pro odbornou práci ve zdravotnictví je nutné ovládat náš
jazyk. Vaši znalost českého jazyka bude posuzovat Ministerstvo zdravotnictví. Rozsah znalostí musí odpovídat
nezbytně nutnému minimu pro výkon daného zdravotnického povolání. Ověření znalosti je prováděno po uznání
odborné kvalifikace a zároveň před uznáním způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání.
Podrobnosti naleznete v §32 zákona č. 95/2004 Sb. Zákony
doporučujeme vyhledávat např. na webu www.zakonyprolidi.cz
Karlova univerzita připravila kurzy českého jazyka pro lékaře - cizince. Více informací naleznete v sekci Kurzy – Pro
cizince – Online Čeština pro lékaře: https://ujop.cuni.cz/
kurzy/kurzy-cestiny-pro-lekare-cizince
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Můžete začít odbornou praxí – nejrychlejší
možnost zaměstnání
k

k
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Odborná praxe pod přímým vedením atestovaného lékaře
pro Vás může být dobrým začátkem. Vykonával/a byste činnosti spjaté s lékařským povoláním, ovšem ne samostatně.
Účelem je, abyste si prohloubili či nabyli odborné a praktické zkušenosti, které jsou např. pro české zdravotnictví
specifické. Se zdravotnickým zařízením navážete klasický
pracovní poměr (dle dohody) a je Vám vyplácena i mzda.
Délka praxe může být z počátku povolena na dobu 3 měsíců. Po uplynutí může být dodatečně a opakovaně prodloužena až na délku 2 let.
O umožnění takovéto praxe je ovšem nutné zažádat. Podání žádosti na Ministerstvo zdravotnictví je zpoplatněno
500 Kč. Ten se hradí buď přímou platbou na účet nebo zakoupením tzv. kolku na pobočkách České pošty.
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K vyplněné žádosti je nutné doložit:
Originál písemného pozvání k nabývání odborných nebo
praktických zkušeností od daného akreditovaného zdravotnického zařízení, školským zařízením nebo výzkumnou
institucí
Diplom/vysvědčení o získání způsobilosti k výkonu povolání lékaře – v tomto případě dodáváte ověřenou kopii, nikoli originál
Rozhodnutí, že Vaše zahraniční vzdělání je rovnocenné
a platné v ČR – tzv. nostrifikace
Doklad od lékaře, že jste k výkonu povolání lékaře způsobilý/á
Doklad o bezúhonnosti – pokud nemáte k dispozici výpis
z rejstříku trestů (nebo je starší než 3 měsíce), lze dodat
Čestné prohlášení o bezúhonnosti
Kopie dokladu totožnosti (pas, vízum)
Pokud se Vaše současné příjmení liší oproti příjmení, které
je uvedeno na diplomu, doložte doklad o změně příjmení
(např. oddací list aj.)
Veškeré dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka. Překlad může přeložit pouze tlumočník ze seznamu
tlumočníků dle zákona č. 36/1967 Sb.



Nostrifikace aneb jak uznat platnost a rovnocennost svého vzdělání
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Pokud bydlíte v Praze, bude Vaši žádost vyřizovat Odbor
školství, mládeže a sportu na Magistrátu hlavního města
(Jungmannova 35/29, Praha1). Pokud pobýváte v jiném
kraji České republiky, bude Vaši žádost vyřizovat vždy úřad
daného kraje.
Podání žádosti je zpoplatněno 1 000 Kč. Ten se hradí zakoupením tzv. kolku na pobočkách České pošty.
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K vyplněné žádosti je nutné doložit
k
k
k
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Vysvědčení/diplom
Doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání (předměty s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia)
Doklad o místě pobytu v ČR
Vše je nutné doložit v originálu nebo v úředně
ověřené kopii
Veškeré dokumenty musí být přeloženy do
českého jazyka. Překlad může přeložit pouze
tlumočník ze seznamu tlumočníků dle zákona
č. 36/1967 Sb.

Aprobační zkouška
Má za cíl ověřit, že Vaše znalosti, dovednosti a schopnosti
jsou dostatečné k výkonu lékařského povolání v České republice.
Veškerou agendu má na starosti Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/zakladni-informace-o-aprobacnich-zkouskach
Aprobační zkouška je zpoplatněna.

Zkouška se skládá ze 3 částí.
k
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K vyplněné žádosti je nutné doložit:
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Chtěl/a bych pracovat jako lékař samostatně,
bez odborného dohledu.
Co pro to musím udělat.
Abyste mohl/a pracovat jako lékař je nutné vykonat tzv.
aprobační zkoušku. Jejím náležitostem se věnujeme níže.
Pokud jí úspěšně složíte, žádáte na Ministerstvu zdravotnictví o Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
Podání žádosti na Ministerstvo zdravotnictví je zpoplatněno 2 000 Kč. Ten se hradí buď přímou platbou na účet nebo
zakoupením tzv. kolku na pobočkách České pošty.

K vyplněné žádosti je nutné doložit:
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Doklad o úspěšně složené aprobační zkoušce
Diplom/vysvědčení o získání způsobilosti k výkonu povolání lékaře – v tomto případě dodáváte ověřenou kopii, nikoli originál
Rozhodnutí, že Vaše zahraniční vzdělání je rovnocenné a platné v ČR – tzv. nostrifikace
Doklad o bezúhonnosti – pokud nemáte k dispozici výpis z rejstříku trestů (nebo je starší než
3 měsíce), lze dodat Čestné prohlášení o bezúhonnosti
Kopie dokladu totožnosti (pas, vízum)
Pokud se Vaše současné příjmení liší oproti příjmení, které je uvedeno na diplomu, doložte doklad o změně příjmení (např. oddací list aj.)
Veškeré dokumenty musí být přeloženy do
českého jazyka. Překlad může přeložit pouze
tlumočník ze seznamu tlumočníků dle zákona
č. 36/1967 Sb.

Platnost informací ke dni 6. 4. 2022

Dva písemné testy
Praktická část (odborná praxe trvající 6 měsíců)
Ústní odborná zkouška

k

Diplom/vysvědčení o získání způsobilosti k výkonu povolání lékaře – v tomto případě dodáváte ověřenou kopii, nikoli originál
Rozhodnutí, že Vaše zahraniční vzdělání je rovnocenné a platné v ČR – tzv. nostrifikace
Pokud se Vaše současné příjmení liší oproti příjmení, které je uvedeno na diplomu, doložte doklad o změně příjmení (např. oddací list aj.)
Veškeré dokumenty musí být přeloženy do
českého jazyka. Překlad může přeložit pouze
tlumočník ze seznamu tlumočníků dle zákona
č. 36/1967 Sb.

