
Kreditní systém celoživotního vzdělávání biomedicínských inženýrů a 
postup udělení souhlasného stanoviska odborným akcím 

 
 
     Zákonem 96/2004 Sb. je všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům uložena povinnost 

celoživotního vzdělávání (§54). Plnění této povinnosti se prokazuje na základě kreditního 

systému tzv. kreditními body, které pracovník získává účastí na odborných akcích, které 

představují některou z forem celoživotního vzdělávání (školicí akce, kongresy, konference, 

symposia apod.). Podmínkou přiznání kreditů je souhlasné stanovisko profesního sdružení (v 

případě biomedicínských inženýrů Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské 

informatiky (ČSBMILI), resp. Česká společnost pro zdravotnickou techniku – ČSZT v rámci 

VTS), vydané organizátorovi odborné akce. Na jeho základě vydává organizátor akce 

účastníkům potvrzení o účasti na akci, ve kterém je kromě jména pracovníka, názvu akce, místa 

a data jejího konání a druhu formy celoživotního vzdělávání, do které akce patří, uveden i počet 

získaných kreditů. Profesní sdružení vede evidenci akcí, ke kterým vydalo souhlasné stanovisko  

a předává tyto informace Národnímu centru ošetřovatelských a nelékařských zdravotnických 

oborů (NCONZO) v Brně, pověřenému shromažďováním těchto informací Ministerstvem 

zdravotnictví. 

     Počet kreditů stanoví prováděcí předpis k zákonu 96/2004 Sb., kterým je vyhláška o 

kreditním systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého 

vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Poprvé byla tato vyhláška vydána 

pod č. 423/2004 Sb. a novelizována byla vyhláškami 321/2008 Sb. a 4/2010 Sb. Tato vyhláška 

vymezuje formy celoživotního vzdělávání, u kterých je přiznání kreditů dáno „souhlasným 

stanoviskem profesního sdružení se započtením akce do kreditního systému“ – semináře nebo 

odborné kurzy v trvání alespoň 2 hodin, odborné konference, kongresy nebo sympozia v trvání 

alespoň 4 hodin. Přiznání kreditů konkrétnímu účastníkovi je dále podmíněno tím, že se 

program odborné akce týká oboru jeho činnosti. Počet přiznaných kreditů závisí na délce trvání 

akce, zda se konala v zahraničí nebo v cizím jazyce a zda se jednalo ze strany účastníka o účast 

pasívní nebo aktivní (přednáška, poster). 

Poznámka: Kredity zdravotnickému pracovníkovi náleží i za účast na jiných vyhláškou 

definovaných formách celoživotního vzdělávání – specializační studium, publikace a 

pedagogickou či vědecko-výzkumnou činnost. 



K udělení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (§66a 67 

zákona 96/2004 Sb.) na registrační období 6 let, resp. jeho prodloužení (§69) je potřeba získat 

celkem 40 kreditů (ze všech forem celoživotního vzdělávání).  

     Zařazení odborné akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání zvyšuje atraktivitu 

akce pro zdravotnické pracovníky. V případě zájmu o toto zařazení zasílá organizátor akce 

z oboru biomedicínského inženýrství ČSBMILI žádost o souhlas se zařazením odborné akce do 

kreditního systému celoživotního vzdělávání. Formulář žádosti si lze stáhnout z webu 

společnosti. K žádosti je třeba přiložit program odborné akce. Společnost na základě žádosti a 

přiloženého programu rozhodne o udělení/neudělení souhlasu do tří týdnů od obdržení obou 

dokumentů. V případě udělení souhlasu připraví na požádání organizátora Certifikát o účasti a 

zápočtu akce do systému celoživotního vzdělávání, nebo si certifikát připraví sám organizátor 

a uvede v něm odvolání na číslo jednací schvalovacího dokumentu ČSBMILI. Distribuce 

certifikátu účastníkům akce je věcí organizátora akce. 
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