
     
 

Bonifikace za celoživotní vzdělávání 
Spolupráce VZP a ČLK pokračuje 

 
D O H O D A mezi VZP a ČLK  o bonifikaci za vzdělávání 

 
Obě strany se dohodly, že i v roce 2016 bude realizována bonifikace za celoživotní vzdělání 
pro lékaře, a to pro ambulantní specialisty, ambulantní gynekology a praktické lékaře. 
 
Bonifikace bude realizována následujícím způsobem: 
 
1. a) ČLK do 31. 12. 2015 předloží VZP ČR (dále jen „Pojišťovna“) jmenný seznam všech lékařů, 

kteří mají platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK. Na základě tohoto seznamu nabídne 
Pojišťovna ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům 
úhradový dodatek s níže uvedenou bonifikací. 
 
b) V případě, kdy Poskytovatel zjistí, že mu nebyl nabídnut bonifikační dodatek, přestože vlastní 
platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK, může jej předložit Pojišťovně do 29. 2. 2016 a 
Pojišťovna bude tuto skutečnost akceptovat. 

 
Pojišťovna uplatní níže uvedené bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně 50% lékařů má platný 
Diplom celoživotního vzdělávání ČLK. 
 

2. V případě předložení Diplomu o celoživotním vzdělávání dle bodu 1) se navýší hodnota bodu 
(HB) o 0,01 Kč u ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů i u praktických lékařů.      
U praktických lékařů dojde navíc i k navýšení kapitační platby o 50 haléřů. 

3. U poskytovatelů, kteří jsou hrazeni formou financování (PURO), dojde v souvislosti s bonifikací 
také k úpravě celkové výše úhrady, a to takto: 

 
a) V případě, že poskytovatel splnil podmínky bonifikace pro celoživotní vzdělávání jak 
v referenčním, tak v hodnoceném období, nebo v případě, že poskytovatel neměl v referenčním 
období bonifikaci za celoživotní vzdělávání a v roce 2016 splní podmínky pro přiznání bonifikace 
za celoživotní vzdělávání, bude mu celková výše úhrady za rok 2016 navýšena indexem 0,01. 

 
b) V případě, že poskytovatel měl v referenčním období bonifikaci za celoživotní vzdělávání a 
v roce 2016 nesplní podmínky pro přiznání bonifikace za celoživotní vzdělávání, nebude mu 
celková výše úhrady za rok 2016 z tohoto důvodu snížena, 

 
 
V Praze dne 18. 11. 2015 

 
razítko a podpis 

................................................................. 
Za ČLK  

MUDr. Milan Kubek 
Prezident  ČLK  

 
razítko a podpis 

................................................................. 
Za VZP ČR  

Ing. Zdeněk Kabátek 
Ředitel VZP ČR 

 


