
 
 
 
 

 
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA 

Okresní sdružení Olomouc 
 
Žádost o udělení diplomu celoživotního vzdělávání dle § 13 SP č. 16 
 
titul, jméno a příjmení žadatele ………………………………..……………………………… 
 

datum narození ……………...............  evidenční číslo…………………..................................   
 

telefonní číslo……………………………………… e-mail…………………………………... 
 

zastávaná funkce ………………………………………………………………………………. 
 
Předložené doklady:    

I. soupis dokladů o absolvování vzdělávacích akcí zařazených do systému celoživotního     
vzdělávání lékařů za posledních 5 let: 

 (doklady uvedené v soupisu je nutno předložit pro posouzení žádosti) 
 
        rok název akce, datum a místo konání, evidenční číslo akce z Centrálního     počet kreditů 
  registru vzdělávacích akcí České lékařské komory 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
Poučení:              V případě nedostatku místa – další akce uveďte v příloze. 
Doklady o absolvování vzdělávacích akcí dle § 4 písmeno a), b) a c) stavovského předpisu č. 16 – Systém celoživotního 
vzdělávání lékařů České lékařské komory, musí mít vždy uvedeno evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního 
vzdělávání lékařů (§ 6 odstavec 1 a 5 tohoto stavovského předpisu). Doklad, na němž není uvedeno evidenční číslo z 
Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů, je neplatný.  



          MUDr………. …………… 
II. soupis přednáškové činnosti za posledních 5 let dle § 10 SP č. 16:  
(pokud nepředkládáte, proškrtněte) 
 
 
        rok        název přednášky, autor, datum a místo konání přednášky, název akce               počet kreditů 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
 
III. soupis publikační činnosti za posledních 5 let: 
(pokud nepředkládáte, proškrtněte) 
 
        rok                  název publikace, autor, místo a datum publikování       počet kreditů 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 



IV. pravidelné studium odborných časopisů, knih, elektronická forma vzdělávání atd. dle § 11 
a § 12 SP č. 16: 
(pokud nepředkládáte, proškrtněte) 
 
        rok            název časopisu nebo knihy, ročník, autor        počet kreditů 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
……………       …………………………………………………………………     ………… 
 
Na základě výše uvedených skutečností tímto žádám o udělení diplomu celoživotního 
vzdělávání.  
 

V ………………………  dne………………………… 
         …………………………………… 
                         podpis žadatele 
                                                      
Dále vyplní OS ČLK! 
 
titul, jméno a příjmení žadatele ………………………..………  evidenční číslo………...……. 
 
Potvrzuji splnění / nesplnění) stanovených podmínek žadatele k udělení diplomu 
celoživotního vzdělávání. Žadatel získal / nezískal) za posledních 5 let 150 kreditů. 
 
V …………………    dne……………………… 
 
 
                …………………………………… 
                     podpis pověřeného člena představenstva 
               popř. pracovníka kanceláře OS ČLK + razítko OS ČLK 
___________________________________________________________________________ 

 
Rozhodnutí představenstva OS ČLK pro případ kdy žadatel na základě rozhodnutí 
pověřeného člena představenstva / pracovníka kanceláře nesplňuje podmínky k udělení 
diplomu: 
 
Žádost byla projednána představenstvem OS ČLK dne………., žadatel splňuje / nesplňuje) 

podmínky k udělení diplomu celoživotního vzdělávání. 
 
V…………………………..  dne…………………. 
 
                   …………………………………… 
) nehodící se škrtněte                 podpis předsedy OS ČLK + razítko OS ČLK 
              


