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Průvodce absolventa 1. LF UK / Obsah

ÚVODEM

Milí absolventi,
ukončením studia na lékařské fakultě se vám otvírají nové životní i pracovní možnosti. Spolu s nimi však vyvstává i mnoho povinností, které
možná až tak známé nejsou. Někdy nemusí být snadné se v nich vyznat
a v množství informací a zdrojů se neztratit. Proto 1. lékařská fakulta
připravila pro vás, studenty posledních ročníků, průvodce, který by vám
měl pomoci s orientací v problematice čerstvého absolventa.
Hledání zaměstnání, navazující vzdělávání a praxe budou plně ve vašich
rukách. Přesto doufáme, že vám průvodce absolventa bude nápomocný při vašich prvních krocích a pomůže vám alespoň částečně ulehčit
začátek cesty lékaře.
Pokud vás po přečtení napadnou další otázky, neváhejte se obrátit
na jednotlivá fakultní oddělení. Promocí vaše spojení s Jedničkou končit
nemusí – na www.alumni1lf.cz se můžete přihlásit do absolventského
klubu Alumni 1. LF UK. K našim absolventům se hlásíme s hrdostí
a byli bychom rádi, kdyby to platilo i naopak.

1. lékařská fakulta UK
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Průvodce absolventa 1. LF UK / Úvodem

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Povinnost platby zdravotního pojištění vzniká dosažením věku
26 let – bez ohledu na (ne)dokončení studia. Povinnost platby tedy
může vzniknout ještě během studia (žádné upozornění však neobdržíte
a je nutné si povinnost ohlídat).
V roce 2020 platí osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) částku 1 971 Kč.
Stát platí zdravotní pojištění za absolventa mladšího 26 let ještě následující měsíc po ukončení studia, resp. po složení poslední závěrečné
státní zkoušky. Např. při poslední SRZk 3. června vzniká povinnost platby od srpna.
Platbu je nutno uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Penále se počítá za každý den ode dne nabytí 26. roku.
Sociální pojištění nezaměstnaní a studenti nehradí.
Po nástupu do zaměstnání platí zdravotní a sociální pojištění vždy zaměstnavatel.
Pro placení sociálního a zdravotního pojištění není rozhodující výše
úvazku, ale hrubá mzda – minimální pojistné činí 13,5 % z minimální
mzdy (v roce 2020 je to 1 971 Kč).
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Zaměstnavatel platí dvě třetiny pojistného (9 %), zaměstnanec třetinu
(4,5 %).
Pokud je vlivem částečného úvazku příjem nižší než minimální mzda
(v roce 2020 je to 14 600 Kč), pak hradí zaměstnavatel 9 % z reálné mzdy
a rozdíl k dosažení nutných 1 971 Kč hradí zaměstnanec (viz následující
příklad).
Příklad výpočtu pojistného
Minimální mzda v roce 2020: 14 600 Kč
Minimální povinná výše pojistného: 1 971 Kč (13,5 % z 14 600 Kč)
Příjem: 5 000 Kč
Zaměstnavatel hradí 9 % z 5 000 Kč: 450 Kč
Zaměstnanec hradí 4,5 % z 5 000 Kč: 225 Kč
Odvod celkem: 450 + 225 = 675 Kč
Rozdíl mezi povinným a odvedeným: 1 971 – 675 = 1 296 Kč
Rozdíl hradí zaměstnanec: 225 + 1 296 = 1 521 Kč
Zaměstnavatel tedy finálně odvádí 450 Kč a zaměstnanec 1 521 Kč. Tato
částka mu bude stržena zaměstnavatelem – zaměstnanec sám nic neplatí.
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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA (ČLK)

ČLK je samosprávná profesní organizace lékařů. Podrobnější informace ZDE.
Členství v ČLK je povinné pro lékaře vykonávající povolání na území
ČR. Žádost ZDE.
Absolvent se registruje sám nebo přes svého zaměstnavatele u okresního sdružení. Seznam najdete ZDE.
První 2 roky po absolvování se členský příspěvek neplatí (viz níže), ale platí se jednorázový vstupní registrační poplatek ve výši 100 Kč. Při změně
okresního sdružení pak 50 Kč.
Pro registraci je potřeba notářsky ověřená kopie vysokoškolského diplomu.
Příspěvek je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku, bez ohledu
na to, zda byl zapsán v dubnu či prosinci.
Pokuta za pozdní registraci je 10 000 Kč.
Pokud po absolvování nevykonáváte povolání lékaře nebo nejste
zaměstnáni, registrovat do ČLK se nemusíte.
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Průvodce absolventa 1. LF UK / Česká lékařská komora (ČLK)

Výše členského příspěvku je:
•• 0 Kč pro neplatícího absolventa – tedy pro lékaře přijatého
za člena komory v kalendářním roce, ve kterém ukončil lékařskou
fakultu a v kalendářním roce následujícím (např. ukončení studia
v roce 2020 – osvobození od placení v letech 2020 a 2021)
•• 1 000 Kč pro platícího absolventa – tedy pro lékaře v roce,
v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení členského příspěvku (např. ukončení studia v roce 2020 – povinnost
placení v roce 2022)
•• 2 500 Kč pro lékaře zaměstnance – běžný členský příspěvek (např.
ukončení studia v roce 2020 – povinnost placení od roku 2023)
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ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA (ČSK)

ČSK je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací
sdružující zubní lékaře. Podrobnější informace ZDE.
Členství v ČSK je povinné pro stomatology vykonávající praxi v ČR.
Žádost ZDE.
Stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe a potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře.
Při zápisu do seznamů členů se platí jednorázový poplatek 1 500 Kč
ve prospěch oblastní komory.
Absolvent, který se do konce ledna následujícího roku zapíše do vzdělávacího programu PZL (Praktické zubní lékařství) a „všechny předepsané vzdělávací akce tohoto vzdělávacího programu absolvuje nejpozději
do 4 let od úspěšného absolvování magisterského vzdělávacího programu zubní lékařství“, se řadí do kategorie A – má nárok na úlevu od základní sazby členského příspěvku (25 000 Kč). Výše úlevy se liší podle
oblastní komory, v níž je lékař zapsán. Obvyklá finální výše příspěvků
pro absolventy je v řádu stovek korun. Více informací najdete ZDE.
Podrobnější informace o členských příspěvcích ZDE.
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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
JANA EVANGELISTY PURKYNĚ (ČLS JEP)

ČLS JEP JE dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Základními organizačními složkami ČLS JEP jsou odborné společnosti.
•• seznam odborných společností a seznam spolku lékařů ZDE
Členství v odborné společnosti je dobrovolné, zpoplatněné a často spojené s odběrem odborných časopisů.
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SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Jedná se o praktickou a teoretickou odbornou přípravu směřující
k atestační zkoušce a diplomu o specializaci. Uskutečňuje se při výkonu
povolání lékaře podle vzdělávacích programů na akreditovaných pracovištích jako celodenní průprava v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.
Není povinné, ale výkon povolání je bez něj možný jen pod dohledem
kvalifikovaného lékaře. Příprava trvá minimálně 3 –6 let podle vybraného oboru.
Od roku 2011 přešlo specializační vzdělávání do rukou lékařských fakult (výjimkou je všeobecné praktické lékařství a nástavbové obory – ty
jsou v kompetenci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
IPVZ).
Evidence je možná na kterékoliv lékařské fakultě bez ohledu na místo promoce.
•• podrobnější informace k zařazení do oboru ZDE
•• kompletní seznam základních specializačních oborů ZDE
•• žádost o zařazení do oboru ZDE
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Přílohy potřebné k žádosti:
•• dokumenty potřebné k vystavení prvního průkazu odbornosti –
notářsky ověřená kopie vysokoškolského diplomu a kopie dodatku
k diplomu + vytištěná a podepsaná žádost ze systému EZP
•• při změně specializace se dokládá dříve vydaný průkaz odbornosti
Zařazení do oboru provede lékařská fakulta do 30 dnů od doručení
písemné žádosti, po kterém absolvent obdrží oznámení o zařazení a průkaz odbornosti se záznamem o zařazení do oboru.
Doba k atestaci se počítá od nástupu do zaměstnání za splnění daných
podmínek specializačního vzdělávání (viz dále).
Po absolvování spadá mladý lékař do 11. platové třídy, zařazením do specializačního vzdělávání se posouvá do 12. platové třídy.
Podmínky uznávání doby do specializačního vzdělávání:
•• postup podle vzdělávacího programu pod vedením určeného školitele
•• záznamy o absolvované praxi, stážích, eventuálně kurzech v průkazu odbornosti
•• záznamy o provedených výkonech, vyšetřeních, operacích
•• uznávání jen řádně potvrzené praxe absolvované v ČR i v zahraničí
Podrobnější informace o specializačním vzdělávání ZDE.
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STUDIUM V DOKTORSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH (DSP)

Přihlášky ke studiu v DSP se podávají k 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Standardní doba studia jsou 3 – 4 roky, podle akreditace příslušného
DSP, maximální doba studia je 8 let.
Nezbytným předpokladem pro podání přihlášky ke studiu v DSP
je předchozí domluva se školitelem, který navrhne téma studia.
•• seznam školitelů ZDE
•• podrobné informace o DSP naleznete ZDE
Forma studia v DSP může být prezenční nebo kombinovaná. Studenti
DSP v prezenční formě mají nárok na vyplácení doktorandského
stipendia, jehož výše je vždy pro příslušný akademický rok určena
opatřením děkana. Pro akademický rok 2019/2020 takto:
•• 1. ročník 10 500 Kč měsíčně
•• 2. ročník 11 000 Kč měsíčně
•• 3. ročník 11 500 Kč měsíčně
•• 4. ročník 12 000 Kč měsíčně
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Student DSP má statut studenta ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v platném znění, se všemi právními a sociálními
důsledky z toho plynoucími.
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POPLATKY SOUVISEJÍCÍ
S PRODLUŽOVÁNÍM STUDIA

Celková doba studia osvobozená od placení poplatků je délka studijního programu + 1 rok navíc – u všeobecného lékařství 6 + 1, u zubního
lékařství 5 + 1.
Výše poplatku za delší odstudovanou dobu je dána přílohou č. 2
Statutu Univerzity Karlovy (ZDE) a je upřesněna ZDE.
Počítá se za každých započatých 6 měsíců studia. V letošním roce
je stanovená částka:
•• 40 500 Kč – pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství
(studium delší než je standardní doba navýšená o 1 rok)
•• 50 500 Kč – pro magisterský studijní program Zubní lékařství
(studium delší než je standardní doba navýšená o 1 rok)

Do celkové odstudované doby pro vyměření poplatku se započítává výjezd na stáž, např. Erasmus, a nezapočítává se uznaná doba rodičovství
a přerušení studia.
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ÚŘAD PRÁCE

Absolvent je veden v registru zdravotní pojišťovny jako student a zdravotní pojištění za něj platí stát ještě jeden měsíc následující po složení
poslední SRZk.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti získává student až při 12 měsících účasti na důchodovém pojištění v posledních 3 letech.
Registrace na úřadu práce není po ukončení vysoké školy povinná, přináší však výhodu platby zdravotního pojištění státem, neregistrovaný
absolvent po 1 měsíci od SRZk platí zdravotní pojištění sám (1 803 Kč).
Na úřad práce se registrujte osobně do 3 dnů od skončení statutu
studenta.
Evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění pro důchodové účely.
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ZAMĚSTNÁNÍ

Pro zaměstnání je nutné si vybírat jen pracoviště s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR, kde bude absolventovi přidělen školitel.
Pracovní smlouva upravující pracovní poměr (pracovněprávní vztah) musí
obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu zaměstnance.
Pracovní náplň obsahuje činnosti, které absolvent může nebo nemůže
vykonávat samostatně (odborné kompetence). Měla by být v souladu
se vzdělávacím programem.
Po absolvování spadá mladý lékař do 11. platové třídy, zařazením do specializačního vzdělávání se posouvá do 12. platové třídy
Rezidenční místa jsou pracovní místa se státní dotací na specializační
vzdělávání lékařů pro absolvování:
•• základního kmene
•• celého vzdělávacího programu
Akreditovaná pracoviště budou vypisovat výběrová řízení na místa rezidentů po obdržení dotace (červen–září), podrobnější informace najdete
ZDE (do vyhledávání zadejte heslo „rezidenční místa“).
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Dokumenty potřebné pro nástup do zaměstnání:
•• úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu, eventuálně potvrzení o ukončení studia
•• výpis z rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců
•• potvrzení o vykonané vstupní zdravotní prohlídce
•• fakultativně doklad o členství v České lékařské komoře, resp. České
stomatologické komoře pokud ho nezařizuje sám zaměstnavatel
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ZÁVĚREM

Po promoci je dobré pořídit 3 – 4 ověřené kopie vašeho diplomu, které
v různém zařizování užijete a nemusíte nosit originál (ověření je nutné notářsky, protože je na diplomech plastický znak).
Pokud uvažujete o studiu v doktorském studijním programu, je nutné
vše zařizovat se značným předstihem (leden / únor), jinak může být na rok
pozdě.
Pokud si vyberete svůj obor, je dobré se přihlásit do specializačního
vzdělávání. Vhodné je tak učinit až po nalezení pracovního místa a se souhlasem zaměstnavatele, abyste se vyhnuli komplikacím a nutnosti změny
oboru. Doba praxe se počítá od nástupu do zaměstnání.
Hlídejte si svůj věk a po dosažení 26 let začněte platit zdravotní pojištění,
vyhnete se tak penále.
Pokud si chcete dát po škole delší prázdniny, nezapomeňte, že po měsíci od měsíce poslední SRZk už musíte platit zdravotní pojištění nebo
se přihlásit na úřad práce.
Nepodceňujte přihlášení do České lékařské komory. První dva roky
sice nic neplatíte, ale při nástupu do zaměstnání je to nutnost a pozdní
vstup přináší pokutu 10 000 Kč.
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KONTAKTY

Pokud vám nebude cokoli jasné, neváhejte
se obrátit na zaměstnance 1. LF UK:
•• referentky posledních ročníků
•• referentky doktorského studia
•• referentky oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání

PODĚKOVÁNÍ
Za spolupráci při tvorbě Průvodce absolventa děkujeme:
•• Studijnímu oddělení 1. LF UK v zastoupení Ing. Markéty Sochorové
•• Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK

v zastoupení Bc. Bohdany Frantíkové
•• Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK

v zastoupení PhDr. Jany Krejčíkové, Ph.D.
S podporou děkana prof. Aleksiho Šeda.
7. vydání – Aktualizováno v akademickém roce 2019/2020 v činnosti
PR skupiny 1. LF UK.
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