
 

PŘÍLOHA Č. 1  

KE STAVOVSKÉMU PŘEDPISU ČLK Č. 16 - SYSTÉM   CELOŽIVOTNÍHO   
VZDĚLÁVÁNÍ  LÉKA ŘŮ ČESKÉ  LÉKA ŘSKÉ  KOMORY 

 
§ 1 

 
Tato příloha provádí některá ustanovení Stavovského předpisu ČLK č. 16 – Systém 
celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory (dále jen „SP 16“) a stanoví výši 
všech účelně vynaložených nákladů spojených s úkony České lékařské komory dle SP 16. 
 

                                                                    § 2 
 

Potvrzení nebo písemný doklad o počtu získaných kreditů dle ustanovení § 5 odst. 1 SP 16 
musí obsahovat: 

a) titul, jméno, příjmení účastníka, 
b) název a rozsah akce,  
c) počet přidělených kreditů, 
d) název pořadatele, titul, jméno a příjmení odborných garantů programu; odborným 

garantem se pro účely tohoto stavovského předpisu rozumí lékař, který je držitelem 
licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo splňuje podmínky k jejímu 
vydání, 

e) evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů (§ 6 odst.1 
a 5 SP 16), 

f) logo pořádajícího člena asociace, 
g) zřetelně vytištěnou informaci: “Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu 
číslo 16 České lékařské komory.“ 

 
                                                              § 3 

 
Pozvánka na vzdělávací akci dle ustanovení § 6 odst. 3 SP 16 musí obsahovat: 

a) zřetelně vytištěnou informaci: “Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu 
ČLK č. 16.”; 

b) přesné označení pořadatele vzdělávací akce;   
c) plné jméno, tituly a pracoviště odborného garanta; 
d) místo a čas konání vzdělávací akce; 
e) přesný program vzdělávací akce (tj. zejména rozpis a délka přednášek včetně jmen 

přednášejících);  
f) výši účastnického poplatku; 
g) způsob přihlašování na vzdělávací akci; 
h) přesné označení subjektu, který byl k organizaci vzdělávací akce využit jako 

spolupracující osoba dle ustanovení § 4 odst. 2 SP 16; 
i) přesné označení komerčního subjektu, pokud se tento bude prezentovat nebo 

přednáškově podílet na vzdělávací akci; 
j) výši ohodnocení vzdělávací akce kredity. 

 
 
 
 



 
                                                                 § 4 

 
 Výše úhrady za: 

a) úkony spojené se zápisem vzdělávací akce do Centrálního registru akcí dle § 7 odst. 1 
SP 16 činí 500,- Kč 

b) úkony spojené se zápisem vzdělávací akce do Centrálního registru akcí dle §7 odst. 2 
SP 16 činí:  

i. 800,- Kč za registraci vzdělávací akce ohodnocené dvěma až třemi kredity; 
ii.  1 500,- Kč za registraci vzdělávací akce ohodnocené čtyřmi až sedmi 

kredity; 
iii.  3 000,- Kč za registraci vzdělávací akce ohodnocené osmi a více kredity; 

c) prezentaci komerčních subjektů na vzdělávacích akcích dle ustanovení § 7 odst. 8  a  
za prezentaci  v rámci vzdělávání dle § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 činí: 

i. 1 500,- Kč  za umožnění prezentace na vzdělávací akci ohodnocené dvěma 
až třemi kredity; 

ii.   4 000,- Kč za umožnění prezentace na vzdělávací akci ohodnocené čtyřmi 
až sedmi kredity; 

iii.  12 000,- Kč za umožnění prezentace na vzdělávací akci ohodnocené osmi a 
více kredity; 

iv. 1 500,-  Kč za umožnění prezentace v jednorázových vzdělávacích textech 
určených pro vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16; 

v. 12 000,-  Kč za umožnění prezentace ve vzdělávacích textech určených pro 
vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 s jednoročním 
certifikátem; 

d) úkony spojené se zařazením vzdělávací akce mezi formy celoživotního vzdělávání dle 
ustanovení §  4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 činí 2000,- Kč; 

e) úkony spojené se zařazením jednorázové vzdělávací akce mezi formy celoživotního 
vzdělávání dle ustanovení §  4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 činí 800,- Kč; 

f) úkony spojené se zařazením vzdělávací akce mezi formy celoživotního vzdělávání dle 
ustanovení § 4 odst. 1  písm. f) a g) SP 16 s jednoročním certifikátem činí             12 
000,- Kč;  

g) mimořádné administrativní úkony: 
i. tisk certifikátů ze vzdělávací akce činí 1 000,- Kč + 5 Kč za jeden 

certifikát. 
ii.  rozeslání certifikátů ze vzdělávací akce činí 1 000,- Kč + 20 Kč za jeden 

certifikát. 
Všechny shora uvedené částky jsou bez DPH. 

 
                                                                § 5 

 
Za publikační a přednáškovou činnost se udělují v rámci systému celoživotního vzdělávání 
lékařů kredity následovně: 

 
Autor: 1. 2. a výš 

přednáška na vzdělávací akci dle § 4 SP – 16 
(15-60 minut) 

10 0 

přednáška na celostátní nebo mezinárodní 
konferenci, poster na celostátní nebo 

20 10 



mezinárodní konferenci 

článek – v časopise s impact faktorem 100 50 

článek recenzovaný  50 25 

příspěvek ve sborníku 20 10 

vědecká monografie 150 100 

kapitola ve vědecké monografii, skriptum 50 25 

 
Počty kreditů za vzdělávací akce se stanoví takto: 

a) jedna vzdělávací hodina (45 min) = 1 kredit (maximální počet kreditů za 1 den = 6) 
b) vzdělávací texty dle § 4 odst. 1 písm. f)  a § 11 SP 16 =  2 kredity 
c) elektronické vzdělávání dle § 4 odst. 1 písm. g) a § 12  SP 16 =  2 – 4 kredity 

 
                                                  § 6  

 
Náležitostí žádosti o certifikaci systému elektronického vzdělávání je kromě obecných 
náležitostí (tj. identifikační údaje žadatele, jeho podpis, datum podání a druh žádosti) popis 
elektronického systému, zvláště popis: 

a) oborů nebo témat, kterým se bude systém věnovat, 
b) zajištění odborné garance jednotlivých lekcí i celého systému, 
c) způsobu organizace výuky jako celku, 
d) organizace jednotlivých lekcí, 
e) ověřování znalostí, 
f) mechanismu udělování kreditů, 
g) způsobu ochrany soukromí, 
h) rozsahu a zaměření případné komerční prezentace. 
 

ČLK si pro posouzení žádosti může vyžádat další dodatečné podklady a informace. 
 

§ 7 
 
Členem  Asociace pro celoživotní vzdělávání je Česká lékařská komora. Členy Asociace pro 
celoživotní vzdělávání se mohou stát:  

- university a lékařské fakulty, 

- odborné společnosti, které jsou přímou organizační složkou České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně uvedenou ve stanovách této společnosti, 

- Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 
 

                                                                   § 8 
 

Tato příloha Stavovského předpisu č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České 
lékařské komory byla schválena představenstvem ČLK dne 17. 6. 2011 a nabývá účinnosti 
dnem 18. 7. 2011. 

 

 


