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Zápočet odborné praxe absolvované v jiném základním kmeni nebo
v jiném specializačním oboru
• Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního vzdělávání podle § 19 odst. 3 se započítá

odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni, pokud
odpovídá její obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu programu nebo pokud odpovídá její obsah a rozsah obsahu
vzdělávání v základním kmeni stanoveném prováděcím právním předpisem podle § 5a odst. 3

• Žádost o započtení praxe absolvované v jiném specializačním oboru nebo v jiném základním kmeni podává uchazeč
té fakultě na které je do specializačního oboru zařazen.

• Formulář žádosti je k dispozici na webu 3. LF UK (odkaz). Uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě a poté
vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na Oddělení specializačního vzdělávání 3. LF UK. Účinky podání žádosti
nastávají dnem jejího doručení na adresu 3. LF UK. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech
je z webové aplikace automaticky odstraněna.

• Při splnění požadavků 3. LF UK vydá nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti rozhodnutí o započtení odborné
praxe, které zašle na kontaktní adresu uchazeče.

• V případě, že uchazeč nesplňuje podmínky pro započtení praxe nebo mu nemůže být vyhověno v plném rozsahu,
je lékař s těmito skutečnostmi seznámen a má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

• Započtení absolvované lékařské praxe je zpoplatněno částkou 500 Kč ve formě kolku.
Odkaz na formulář žádosti zde:
  https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL35PRAXE58

Zápočet odborné praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti
Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:
„Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a
rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v
případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem,
podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního
vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na
neakreditovaném pracovišti.“
Více na informací na:
  https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/zapocitani-odborne-praxe-lekare-na-neakreditovanem-
pracovisti/

Zápočet mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe
Dle ustanovení §5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil
výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se
mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou
u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená
jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců. O
započtení rozhodne pověřená organizace; o odvolání rozhoduje ministerstvo.
• Započet praxe provede LF, u níž je lékař evidován, na   základě žádosti
•   Žádost  vyplňte, vytiskněte, podepište, opatřete kolkem a včetně příloh doložte na Oddělení specializačního

vzdělávání
• povinné přílohy jsou:

• kolek v hodnotě 500,- Kč
• kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání
• kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán)
• kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán)
• průkaz totožnosti - neověřená kopie (pouze se souhlasem žadatele)
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• kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo) - neověřená kopie
• kopie rodného listu dítěte
• originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná OSSZ, ÚP, případně zaměstnavatel...)

Zápočet odborné praxe absolvované v zahraničí
Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního vzdělávání podle § 19 odst. 3 zákona
95/2004 Sb. se započítá odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná v cizině, pokud odpovídá její obsah a rozsah
příslušnému vzdělávacímu programu a vysoká škola, nebo osoba, která je podle právních předpisů daného státu
oprávněna poskytovat zdravotní služby, potvrzující praxi na svém pracovišti, zabezpečuje specializační vzdělávání
lékařů v příslušném oboru v souladu s právními předpisy daného státu; o započtení rozhodne ministerstvo.
Žádost o započtení odborné praxe absolvované v zahraničí se podává na MZČR a více informací k zápočtu praxe ze
zahraničí najdete zde:   https://www.mzcr.cz/informace-o-zapocitavani-odborne-praxe/
Formulář žádosti k dispozici zde:
  https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL48PRAXE58B

Zápočet odborné praxe absolvované v doktorském studijním
programu
Do specializačního vzdělávání lékaře zařazeného do oboru specializačního vzdělávání podle § 19 odst. 3 zákona
95/2004 Sb. se studentům a absolventům doktorského studijního programu započítá doba výkonu zdravotnického
povolání v průběhu studia v doktorském studijním programu, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému
vzdělávacímu programu nebo jeho části a je doložena potvrzením vydaným na základě vyjádření školitele statutárním
orgánem akreditovaného zařízení, v němž byla uskutečněna. Doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia
v doktorském studijním programu nebo jeho části se započte do specializačního vzdělávání lékaře pouze v případě,
že souběžná doba výkonu povolání lékaře v pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb dosahovala
alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. O započtení rozhodne na žádost lékaře ministerstvo.
Žádost o započtení odborné praxe absolvované v doktorském studijním programu se podává na MZČR a více informací
k zápočtu odborné praxe absolvované v doktorském studijním programu najdete zde:    https://www.mzcr.cz/informace-
o-zapocitavani-odborne-praxe/
Formulář žádosti k dispozici zde:
  https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL47ZAPOCTENIPRAXE

Zápočet odborné praxe ve stejném oboru při přestupu ze vzdělávacího
programu 2005–2015 do vzdělávání dle vyhlášky č. 397/2020 Sb. a VP
2018–2020
Dle přechodných ustanovení zákona 67/2017 Sb., odst. 3b) může lékař zařazený do specializačního  oboru do
30. 6. 2017 (VP 2005–2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění
účinném od 1. 7. 2017 (vyhl. 397/2020 Sb. + VP 2018–2019). V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již
absolvované části praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému
vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě   žádosti .
Informace k podání žádosti naleznete   zde .
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