
Vážená paní předsedkyně,  

Vážený pane předsedo, 

 na základě našich předchozích jednání si Vám dovolujeme zaslat informace k navýšení hodnoty 
bodu, kapitační sazby a výše úhrady za doložení dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů. Jak jsme 
Vás již dříve informovali, VZP ČR akceptuje jako naplnění ustanovení úhradového dodatku ohledně 
celoživotního vzdělávání i zařazení lékařů na seznam předaný ČLK, resp. SPL ČR a SPLDD ČR. Pro 
Poskytovatele, kteří diplomy lékařů nezasílali přímo VZP ČR na základě průvodního dopisu 
k úhradovému dodatku, jsme připravili přehledný seznam poskytovatelů, u kterých evidujeme splnění 
podmínek na základě výše uvedených zaslaných seznamů (seznam neobsahuje poskytovatele, kteří 
podmínky pro navýšení úhrady za celoživotní vzdělávání nesplnili). 

 Tento přehledný seznam poskytovatelů je nyní k dispozici na VZP Point v sekci „Informace a 
aktuality“ a zároveň na webových stránkách VZP ČR (ZDE; heslo k souboru je: „Dczv2019“, zveřejněte 
prosím na veřejnosti nepřístupných stránkách Vašim členům). Pokud se v seznamu poskytovatel 
nenajde a je přesvědčen, že splňuje podmínky pro navýšení úhrady, tj., že nejméně 50 % lékařů jsou 
držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání, má možnost kontaktovat příslušnou regionální 
pobočku a diplom/y svého/svých lékaře/ů doložit individuálně. Pokud poskytovatel nebude mít 
příslušný podíl lékařů ani na seznamu, ani nedoloží diplomy individuálně, nemá nárok na bonifikaci.  

 Zároveň připomínáme, že by diplom měl být platný po celý rok 2019, a proto jsou symbolem „!“ 
v seznamu označeni poskytovatelé, u kterých evidujeme vydání diplomu ČLK v roce 2014. Tito 
poskytovatelé by si měli zkontrolovat platnost svých diplomů a doložit na příslušnou regionální 
pobočku nový diplom v průběhu roku 2019.  

 Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, dovolujeme si požádat Vás o distribuci této 
informace mezi vaši členskou základnu. 

  

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny. 

  

S pozdravem 

Ing. Jiří Mrázek, MBA 

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče 
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