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CERTIFIKÁT pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové 
vyšetření v průběhu prenatální péče“ 
 
Postup RECERTIFIKACE 
 

1. člen Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP a registrovaný uživatel portálu Sekce 
ultrazvukové diagnostiky www.gynultrazvuk.cz - jednotlivé kroky certifikace jsou následně 
administrovány přímo v „Uživatelském účtu“ 
 

2. Žádost o certifikát 
(viz „Uživatelský účet – Certifikáty – Žádost o recertifikaci“ na www.gynultrazvuk.cz) 
 
Žádost o recertifikaci nelze podat dříve než 6 měsíců před ukončením platnosti CERTIFIKÁTU! 
 

3. přílohy v elektronické podobě (PDF, JPG atd.): 
• „Your personal FMF page“ 

(viz „Informace – Časté dotazy“ na www.gynultrazvuk.cz) 
The Fetal Medicine Foundation (FMF) "Certificates of competence" 

o The 11-13 weeks scan 
§ Nuchal translucency 
§ Nasal bone 
§ Ductus venosus flow 
§ Tricuspid flow 

 
Po nahrání a schválení všech výše uvedených příloh v elektronické podobě, budou zájemci 
nabídnuta místa a termíny pro ověření teoretické a praktické způsobilosti. 

 
4. OVĚŘENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

 
ZODPOVĚDNÁ OSOBA přistoupí k OVĚŘENÍ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZPŮSOBILOSTI  
(bod č. 4) až na základě písemného vyrozumění ze sekretariátu www.GynUltrazvuk.cz 
(sekretar@gynultrazvuk.cz), tak aby nedocházelo k situaci, že žadatel ještě nesplnil předchozí 
požadavky (body č. 1-3), které je nejdříve nutné ověřit v redakčním systému v administraci 
webového portálu. 
 
ZODPOVĚDNÉ OSOBY: 

• PRAHA (prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA) 
• HRADEC KRÁLOVÉ (doc. MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D.) 
• BRNO (MUDr. Pavel Vlašín) 
• OLOMOUC (prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA) 

 
ZODPOVĚDNÁ OSOBA zaznamená splnění uvedených podmínek do „PROTOKOLU o ověření 
teoretické a praktické způsobilosti“ 
(viz „Certifikáty ČGPS ČLS JEP – Dokumenty ke stažení“ na www.gynultrazvuk.cz) 

 
ZODPOVĚDNÁ OSOBA následně odešle vyplněný "PROTOKOL o ověření teoretické a praktické 
způsobilosti” žadatele zpět e-mailem na sekretariát www.GynUltrazvuk.cz 
(sekretar@gynultrazvuk.cz). 
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Po nahrání a schválení vyplněného formuláře v elektronické podobě následuje úhrada 
správního poplatku. 

 
5. ÚHRADA SPRÁVNÍHO POPLATKU 

• nutné zadat parametry pro vystavení daňového dokladu 
• vygenerování zálohové faktury dle zadaných parametrů 
• úhrada správního poplatku 5000,- Kč na bankovní účet: 
 

Česká spořitelna 
číslo účtu: 6491293369/0800 
variabilní symbol: údaj uvedený na zálohové faktuře 
zpráva pro příjemce: jméno účastníka, za kterého byla platba provedena 

 
• vystavení daňového dokladu dle zadaných parametrů 

 
6. uveřejnění v „Registru držitelů certifikátu“ na webovém portálu Sekce ultrazvukové 

diagnostiky ČGPS ČLS JEP (www.gynultrazvuk.cz), CERTIFIKÁT zde bude volně ke stažení ve 
formátu PDF, avšak pro potřeby zdravotních pojišťoven je postačující uveřejnění v „on-line 
registru“ na webovém portálu sekce 
(viz „Lékaři garantující odbornost“ nebo „Certifikáty ČGPS ČLS JEP“ na www.gynultrazvuk.cz) 

 


