Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Opatření děkana č. 8/2014-15
Název: Poplatky spojené se specializačním vzděláváním lékařů na Lékařské

fakultě UK v Hradci Králové
Účinnost: 1. 4. 2015

Čl. 1
Předmět opatření
V návaznosti na přechod některých činností dle ustanovení zákona č. 95/2004 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a v souladu s
Veřejnoprávní smlouvou mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Ministerstvem zdravotnictví
ČR ze dne 27. 9. 2011 na Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové se stanovují ceny
vzdělávacích akcí v rámci specializačního vzdělávání lékařů a úkony, za jejichž provedení
bude Lékařská fakulta UK v Hradci Králové požadovat od účastníků specializačního
vzdělávání lékařů úhradu.
Stanovené ceny a poplatky jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.

Čl. 2
Časování platby
Tiskopisy se vydávají a administrativní úkony se provádějí na základě žádosti účastníka nebo
absolventa specializačního vzdělávání lékařů, vždy výhradně po prokázání zaplacení
příslušné částky.
Platby za vzdělávací akci je možné provést po potvrzení přihlášky na akci a zásadně před
zahájením akce. Uchazeč doloží provedení platby nejpozději při prezenci před zahájením
akce. Bez prokázání úhrady nebude možné tuto vzdělávací akci absolvovat.

Čl. 3
Způsob úhrady
Úhradu poplatků lze provést:
- v hotovosti – v pokladně děkanátu v úředních hodinách
- poštovní poukázkou
- bankovním převodem v CZK na účet u ČSOB č. 3716290/0300
- složením hotovosti v bance na tentýž účet - nutné uvést údaje k identifikaci platby ve zprávě
pro příjemce
- na základě faktury, kterou LF vystaví na žádost účastníka při uvedení fakturačních údajů
účastníka specializačního vzdělávání nebo jeho zaměstnavatele
Variabilní symboly (VS) jsou uvedeny v ceníku u jednotlivých skupin plateb.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Toto opatření bylo projednáno a schváleno kolegiem děkana dne 5. 3. 2015.
Nabytím účinnosti tohoto opatření pozbývá účinnosti Opatření děkana č. 2/2012 – 13.

V Hradci Králové dne 31. 3. 2015

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

Příloha č. 1
Tiskopisy

VS 8130401

Logbook

200,- Kč

Vzdělávací program

150,- Kč

Průkaz odbornosti - duplikát

300,- Kč

Vzdělávací akce a testy

VS 8130402

Kurz jednodenní dle kalkulace

1500-2000,- Kč *)

Kurz vícedenní za každý den trvání

1000,- Kč *)

Povinný test (k ukončení zákl. kmene nebo předatestační)

300,- Kč

*)

Účastníkům zaměstnaným v den podání přihlášky ke kurzu ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové je poskytována sleva z ceny kurzu ve výši 50 %.

Atestační zkouška (dle vyhl. č. 184/2009 Sb.

VS 8130403

z toho část
teoretická

z toho část
praktická

1. pokus

500,- Kč

250,- Kč

250,- Kč

1. opakování

3500,- Kč

2000,- Kč

1500,- Kč

2. opakování

5000,- Kč

3000,- Kč

2000,- Kč

Je-li uznána praktická část atestační zkoušky z předchozího neúspěšného pokusu, hradí se při
opakování zkoušky jen poplatek za teoretickou část atestační zkoušky.
Administrativní úkony
Žádost o vydání Certifikátu o absolvování zákl. kmene-na základě
získané atestace 1. stupně
Žádost o vydání duplikátu certifikátu nebo Potvrzení o absolvování
vzdělávací akce, zajištění vydání duplikátu Diplomu o specializaci

VS 8130404
100,- Kč
500,- Kč

Opis nebo druhopis originálu listiny ze spisu

100,- Kč

Žádost o započtení odborné praxe, příp. její části v jiném oboru
specializace

200,- Kč

Zhotovení kopie nebo tisk z PC černobílý
A4 jednostranné

2,- Kč

A4 oboustranné

4,- Kč

A3 jednostranně

4,- Kč

A3 oboustranně

8,- Kč

Zhotovení kopie nebo tisk z PC vícebarevný
A4 jednostranné

10,- Kč

A4 oboustranné

20,- Kč

A3 jednostranně

20,- Kč

A3 oboustranně

40,- Kč

