
3 kroky k získání oprávnění k výkonu povolání zubního lékaře v České republice pro občany Ukrajiny 
1) Ministerstvo vnitra České republiky – povolení k pobytu – vízum  
2) Ministerstvo zdravotnictví České republiky – uznání vzdělání, aprobační zkouška 
3) Česká stomatologická komora – členství 

 

1) Povolení k pobytu – vízum – Ministerstvo vnitra České republiky (www.mvcr.cz) 
Aktuální informace o postupu pro ukrajinské občany zde: Informace pro občany Ukrajiny – 
Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) nebo v ukrajinském jazyce zde: Informace pro občany 
Ukrajiny - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 
 

2) Uznání vzdělání, aprobační zkouška – Ministerstvo zdravotnictví České republiky (www.mzcr.cz, 
odborvlp@mzcr.cz, +420224972602) 

 
Následující postup se týká zubní lékařů, kteří získali vzdělání mimo země Evropské unie. Pravidla 
pro zubní lékaře, kteří získali vzdělání v Evropské unii, jsou dispozici zde. 

 
a) Podání žádosti o uznání odborné způsobilosti  

− žádost se podává Ministerstvu zdravotnictví ČR 

− k žádosti se přikládají  
o kopie dokladů o dosažené kvalifikaci a jejich úřední překlad do češtiny (tj. kopie 

vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu),  
o úředně ověřená kopie osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání 

a kvalifikace v ČR za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném 
zdravotnickém magisterském studijním programu zubní lékařství (tzv. 
nostrifikace),  

o doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání. Jde o lékařský posudek 
vystavený lékařem v České republice, který nesmí být starší než 3 měsíce a ze 
kterého musí vyplývat, že žadatel je zdravotně způsobilý k výkonu povolání 
zubního lékaře,  

o doklad o bezúhonnosti. Jde o výpis z evidence uložených trestů prokazující, že 
žadatel nebyl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný 
trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Doklad 
nesmí být starší než 3 měsíce. Musí být vydán státem, jehož je žadatel státním 
příslušníkem (v případě Ukrajiny doklad vydávají i zastupitelské úřady v České 
republice), a každým dalším státem, ve kterém žadatel pobýval za poslední 3 roky 
déle než 6 měsíců. Pokud některý stát doklad o bezúhonnosti nevydává nebo jej 
nelze získat, lze jej nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti učiněným před 
notářem,  

− za podání žádosti se platí správní poplatek 2.000 Kč. 
 

b) Vykonání aprobační zkoušky na Ministerstvu zdravotnictví České republiky  

− zkouška se uskutečňuje kompletně v českém jazyce a má 3 části:  
o písemný test, ve kterém se ověřují odborné znalosti a znalosti systému 

zdravotnictví a základů zdravotnického práva v České republice,  
o praktická část, která představuje absolvování odborné praxe pod přímým vedením 

zubního lékaře v akreditovaném zařízení v délce trvání 5-6 měsíců v rozsahu 40 
hodin týdně, 

o ústní zkouška, která zahrnuje ověření odborných znalostí před komisí a obhájení 
jedné z 5 případových studiích vypracovaných v rámci praktické části. Zkouškové 
období je 2x ročně, přihlášku ke zkoušce je nutno podat cca 3 měsíce předem. 
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− platnost písemné části aprobační zkoušky je 30 měsíců, během kterých musí absolvent 
splnit praktickou část a úspěšně složit ústní část. Písemná část i ústní část zkoušky jsou 
rovněž zpoplatněny podle počtu předchozích neúspěšných pokusů. 

 
3) Členství v České stomatologické komoře (www.dent.cz) 

Po úspěšném složení aprobační zkoušky a uznání odborné způsobilosti je třeba se před zahájením 
výkonu povolání zubního lékaře na území České republiky stát členem České stomatologické 
komory.  
 
Žádost o zápis do České stomatologické komory lze podat elektronicky zde: Staňte se členem - ČSK 
(dent.cz). K žádosti se přikládání přílohy stejné jako k žádosti o uznání vzdělání na Ministerstvo 
zdravotnictví, poklady je třeba je mít připravené v elektronické podobě (oskenované). 
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