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Proč do Francie 
 

 Výhody: 
 medicína a věda na slušné úrovni 
 „internat“ (předatestační příprava) v Evropě na vysoké úrovni 
 vybrané víno, vítečné sýry, rychlé vlaky, savoir-vivre 

 
 Nevýhody: 

 relativně uzavřená společnost 
 pravidla a předpisy se složitě zjišťují a ne vždy dodržují (i výhoda) 
 záleží více na lidském faktoru (známí ve Francii, nálada úředníka, 

atd.) a na štěstí než na Vašich schopnostech a kvalifikacích 
 medicína včetně lékařů jsou státní 
 striktní hierarchie v nemocnici 

 
 

 

 
Důležité pojmy 

 Hierarchie 
 interne (neplést s „médecine interne = interna) 

 assistant = chef(fe) de clinique 
 professeur 

 

 Funkce vzhledem ke státu (viz dále) 

 praticien (hospitalier) contractuel (před konkurzem) 
 praticien hospitalier 
(po konkurzu = concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé) 



Zdravotnictví ve Francii - vzdělávání 
 
Francouzi 
 première cycle des études médicales: první 3 roky medicíny 
 deuxième cycle: další 3 roky medicíny; historicky „externat“, „étudiants hospitaliers“ 
 po promoci se dělá „le concours de l’internat“ pro umístění do programů předatestační 

přípravy (internat); od r. 2004 se jmenuje „épreuves classantes nationales“ (pro Francouze), 
pro absolventy fakult z jiných zemí EU se jmenuje „concours spécial européen“ 

 troisième cycle = internat: předatestační příprava 
 4-5 let podle specializace; 3 roky pro „médecine générale“ 

 po předatestační přípravě dělají „concours de praticien hospitalier des établissements publics 
de santé“ vypsaný státem (každý rok stát rozhodne, kolik potřebuje internistů, kolik radiologů, kolik 

chirurgů, atd. a vypíše na otevřená místa konkurz (zkouška, ústní i písemná)) 

 lékaři, kteří projdou tímto konkurzem jsou „fonctionnaires“ (fonction publique) 
 mají zaručenou práci a doživotní důchod 
 stát do určité míry rozhoduje, kam lékaře pošle pracovat 

 ti, kteří konkurzem neprojdou mohou pracovat jako tzv. praticien contractuel 
 berou méně peněz než praticiens hospitaliers 
 pokud se do nemocnice přihlásí na Vaše místo praticien hospitalier, nejspíše Vás vyhodí 

 

 

Kam může „cizinec“ (občan jiného státu EU) 
Cizinci 
 

 Francie uznává kvalifikace i praxi z ostatních států EU 
 má smysl v ČR pracovat před odchodem do Francie 
 lze kombinovat praxi v ČR a ve Francii 
 

CCiizziinneecc  mmůůžžee  ddoo  ffrraannccoouuzzsskkééhhoo  zzddrraavvoottnniiccttvvíí  „„zzaappaaddnnoouutt““  vv  rrůůzznnýýcchh  ffáázzíícchh: 
 po promoci jako „interne“ 

 nemožné bez protekce; neexistuje žádná (mně známá) legální cesta 
 nejprve je třeba se nechat zařadit do specializačního vzdělávání v ČR 

 nechají Vás v té funkci jen 2 roky, pak musíte opustit Francii 

 udělat „concours de l’internat“ (concours spécial européen) www.cng.sante.fr/-Concours-et-examens-.html 

 legálně možné jen po 3 letech praxe v ČR/EU 
 ročně vypisují pro celou Francii jen 3-5 míst !!!!! 
 hlásí se do určitého města na určitou specializaci 
 těžká zkouška na 3 částí na konci května (zapisuje se v březnu); psaná i ústní 

 po 3 letech praxe v ČR/EU  uznají Vám diplom a můžete ve Francii pracovat i bez „concours 
de l’internat“ 

 po atestaci (uznají jak diplom tak atestaci/specializaci) 
 
 Pokud chcete být časem placen(a) jako francouzský lékař, je třeba po atestaci udělat ve 

Francii „concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé“; je možné se 
přihlásit až po 2 letech praxe – počítá se jen praxe po atestaci a jen ve Francii 

 wwwwww..ccnngg..ssaannttee..ffrr//--CCoonnccoouurrss--eett--eexxaammeennss--..hhttmmll 

http://www.cng.sante.fr/-Concours-et-examens-.html
http://www.cng.sante.fr/-Concours-et-examens-.html


Uznávání diplomů 
 
Uznání diplomu = zapsání se do l’Ordre des médecins www.conseil-national.medecin.fr  

Podmínky pro české lékaře: 
www.conseil-national.medecin.fr/system/files/REPUBLIQUE%20TCHEQUE.pdf?download=1  

 
Na této stránce zjistíte, že potřebujete následující dokumenty  
(všechny oficiálně přeložené do francouzštiny s ověřením; každý překlad z úředně ověřené kopie): 

 diplom 
 vysvědčení o státních rigorózních zkouškách 
 potvrzení vydané českým ministerstvem zdravotnictví, že diplom je v souladu s článkem 24 směrnice 

2005/36/CE nebo potvrzení z jiného státu EU, že v tomto státě kandidát pracoval jako lékař minimálně tři roky během posledních 

pět let 

 pro uznání specializace/atestace je třeba ještě předložit specializační diplom a k němu buď potvrzení 
vydané českým ministerstvem zdravotnictví, že atestační diplom je v souladu se článkem 25 směrnice 
2005/36/CE nebo potvrzení z jiného státu EU, že v tomto státě kandidát pracoval jako lékař minimálně tři roky za posledních pět let 

 pokud ještě atestaci nemáte, je třeba doložit 3 roky praxe; v opačném případě nelze diplom uznat 
 další formality: CV, 2 fotky, překlad rodného listu, trestní rejstřík, kopii OP 

 
Francie rozdělena na 101 „départements“ a uznání je platné jen v daném départementu; seznam 

départementů: www.conseil-national.medecin.fr/cartographie/carte/departements 
Proto je potřeba si nejdříve zajistit pracovní místo než podáte žádost o uznání diplomů, abyste věděli, kam 
žádost posílat. Od příslušného l'Ordre des Médecins si vyžádáte "dossier" s instrukcemi a dvěma stejnými 
formuláři, které vyplníte a vše i s požadovanými dokumenty a fotkami pošlete/přinesete na příslušný l'Ordre 
des Médecins. Ti Vám pak dohodnou pohovor s jejich lékařem, kde mimo jiné posuzují znalost jazyka; 
pohovor je formalita. Každý l'Ordre des Médecins má jednou za měsíc porady, kde udělují lékařské licence. 
Licenci dostanete doporučeným dopisem během několika dnů po nejbližší poradě po Vašem pohovoru. V 
dopise Vám zašlou registrační kartu l’Ordre National des Médecins, což je celonárodní licence, spolu s 
účtenkou na zaplacení prvního roku členství v Komoře (l’Ordre des Médecins). Pak si Vás ještě pozvou na 
oficiální předání registrační karty departementálního l’Ordre des Médecins (Conseil Départemental) a 
certifikátu. 
Pokud jste už zapsán(a) jako člen(ka) v určitém l'Ordre des Médecins a rozhodnete se pracovat v jiném 
departementu, stačí do nového regionálního l'Ordre des Médecins přinést/poslat 2 fotky, Curriculum Vitae a 
neověřenou kopii pasu či občanského průkazu. O přeposlání ostatních dokumentů požádáte l'Ordre des 
Médecins, kde jste byl(a) původně zapsán(a). Poté je potřeba si opět sjednat v novém l'Ordre des Médecins 
pohovor a l'Ordre des Médecins Vám vydá registrační číslo (licenci) a můžete začít pracovat. 
Práce se ve Francii hledá stejně jako v jiných zemích. Internetové schránky nemocnic a klinik většinou mají 
"Offres d'emploi" nebo jen "Emplois", kde je seznam nabízených míst. Kromě toho bývá na internetové 
stránce někde u seznamu míst odkaz na "Candidature spontanée", který Vám dovolí poslat žádost o práci 
bez toho aniž by to byla odpověď na nabízené místo. Pokud jste neprošli francouzským konkurzem 
„concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé“ pak hledáte místo „praticien 
contractuel“, assistant, chef de clinique, popř. interne (před atestací). 
 

 

 

Francie – obecná strategie 
 
 buď opravdu hodně chtít nebo mít známosti, popř. obojí 

 udělat si známosti; např. na stáži 

 nesnažit se jít zbytečně dlouho oficiální cestou, ale spíše zařizovat povolení a další formality 
až budete mít slíbené místo 

 připravit se na administrativní překážky 

http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.conseil-national.medecin.fr/system/files/REPUBLIQUE%20TCHEQUE.pdf?download=1
http://www.conseil-national.medecin.fr/cartographie/carte/departements

