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Věc: dotaz ohledně ohodnocení vzdělávacích aktivit 
 
Vážená paní doktorko, 
 reaguji na dotaz jedné mé kolegyně, která byla informována následujícím způsobem. 
 

1. jiný název akce než je uvedeno ve vyhlášce nebude uznán např. sjezd, pracovní den apod. 
2. na potvrzení nesmí být uvedeno certifikát 
3. na potvrzení nesmí být uvedeno s mezinárodní účastí 
4. na potvrzení musí být  razítko jinak je neplatné  

 
Těchto bodů bylo ještě více, ale tyto se mi zdály velmi rozhodující.  
Za KVVOPZ/ Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví/ 
udělujeme souhlasné stanovisko  akcím  dle počtu hodin odborného programu, jelikož některé názvy mají tradici, 
kterou by odborné společnosti a Státní zdravotní ústav nerady opouštěly. Např. konzultační den SZÚ je na 
odborné úrovni konference, sjezd- kongres apod. Domnívám se, že časem možná přejdeme na jiné názvosloví, 
ale pro toto období bych se přimlouvala  za určování souhlasného stanoviska a ohodnocení kredity dle hodin 
odborného programu. 
Domnívala jsem se, že toto vyhláška umožňuje, ale kolegyně mne přesvědčovala, že nikoliv. 
Přečetla jsem si  Zdravotnické noviny 21/2007 , ale odpověď co bude a co ne uznáno jsem nenašla . 
Omlouvám se za svou neznalost výkladu právní normy, ale ze zkušeností vím, že 5 právníků má 5 výkladů. 
Pokud by to bylo možné, přimlouvala bych se za zveřejnění podmínek neuznání kreditů z důvodů nějakého 
pochybení. KVVOPZ zasílá udělení souhlasu s označenými kredity na uznávací jednotku, ale nevím , zda budou 
kredity a akce uznány. 
 
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den 
 
RNDr. Dagmar Gotzmannová 
Presidentka KVVOPZ 
596614601,596614600 
asistentka@laborex.cz  
laborex@iol.cz    
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Paní doktorko, musím dementovat všechny Vámi vznesené dotazy. Jsou platná veškerá potvrzení 
vydaná doposud. pokud nemají náležitosti dle § 4 vyhlášky č. 423/2004 Sb. dohledáváme všechny 
skutečnosti, tak abychom nepoškodili žadatele o vydaní či prodloužení osvědčení . Uznáváme i pojmy, 
které jste uvedla, je vhodnější používat pojem potvrzení, protože certifikát je výstupem certifikovaného 
kurzu, který musí projít tzv. akreditací a na základě jeho absolvování může nelékař vykonávat úzce 
vymezené činnosti. Při mých přednáškách a publikační činnosti jsem na tyto skutečnosti  upozornila a 
to pouze z toho důvodu, aby se začal dělat pomalu pořádek a vše bylo v intencích zákona i vyhlášky. 
Razítko na potvrzení nikdo nevyžadujeme. Pokud se jedná o mezinárodní účast tento pojem vyhláška 
nezná. Pokud je akce vedena v cizím jazyce, doporučuji tuto skutečnost řádně na potvrzení doplnit. 
Dle kreditní vyhlášky má pak žadatel nárok na nárůst kreditů o 30%. 
 
S pozdravem Hofštetrová Knotková 
  
 PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková 
vedoucí Registru 
NCO NZO 
Vinařská 6 
603 00 Brno 
tel.: 543 559 353 




