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VV UNIFY ČR z. s. vydává tento vnitřní předpis:

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
FYZIOTERAPEUTŮ V ČR S GARANCÍ UNIFY ČR z. s.
ÚČEL PŘEDPISU
Cílem celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů je prohlubování odborné způsobilosti pro
výkon povolání v oboru fyzioterapie. Tento předpis upravuje systém celoživotního
vzdělávání fyzioterapeutů organizovaný nebo podporovaný UNIFY ČR z. s. V rámci tohoto
systému UNIFY ČR z. s. přiděluje vzdělávacím akcím a dalším formám celoživotního
vzdělávání kreditní body. UNIFY ČR z. s. vede dobrovolnou evidenci vzdělávacích akcí a
eviduje celoživotní vzdělávání fyzioterapeutů dle zákona č. 201/2017 Sb. Každý
fyzioterapeut má povinnost účastnit se systému celoživotního vzdělávání. Naplnění tohoto
předpisu splňuje kritéria kontinuálního vzdělávání fyzioterapeutů – zaměstnanců dle
zákoníku práce s garancí kvality ve vztahu k oboru fyzioterapie pod záštitou profesní
organizace UNIFY ČR z. s.
Profesní organizace UNIFY ČR z. s. zajišťuje dobrovolnou evidenci systému
celoživotního vzdělávání, vede registr garantovaných akcí celoživotního vzdělávání
fyzioterapeutů (dále též jako „registr akcí“). Registr akcí je veden kanceláří UNIFY ČR z. s.
v elektronické podobě. Do registru akcí zapsány vzdělávací akce, které jsou odborně
posouzené a schválené VV UNIFY ČR z. s. nebo ve spolupráci s dalším orgánem UNIFY
ČR z. s. Posouzené a schválené akci je přiděleno evidenční číslo v registru akcí. Součástí
předpisu je příloha, která popisuje a stanovuje výši kreditů za jednotlivé formy
celoživotního vzdělávání (Příloha č. 2). Přílohu předpisu schvaluje VV UNIFY ČR z. s.,
přičemž může přihlédnout k návrhu Sjezdu UNIFY ČR z. s. nebo dalších orgánů UNIFY
ČR z. s. K účasti fyzioterapeuta v systému celoživotního vzdělávání bude UNIFY ČR z. s.
přihlížet při zaujímání stanovisek k aktivitám, jako je zastupování členů i nečlenů UNIFY
ČR z. s. s MZČR, krajskými úřady a zdravotními pojišťovnami.
Formy celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů jsou:
a) specializační vzdělávání,
b) certifikované kurzy,
c) inovační kurzy*,
d) odborné stáže v akreditovaných zařízeních**,
e) účast na seminářích, školících akcích, konferencích, kongresech a sympoziích,
f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost***,
g) vypracování standardu nebo nového postupu,
h) e-learningový kurz, elektronické formy vzdělávání****,
i) samostatné studium odborné literatury,
j) studium navazujících studijních programů*****.
* Inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací
program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost
pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti;
inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti, mohou pořádat také
poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují praktické vyučování pro střední, vyšší
odborné nebo vysoké školy v příslušném oboru.
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** Odborné stáže v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací
program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost
pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a
dovednosti. Stáží se rozumí praxe fyzioterapeuta na klinickém pracovišti anebo na
specializovaném pracovišti. Za každý den individuální stáže získává fyzioterapeut počet
kreditů dle přílohy tohoto předpisu. Odbornou stáž potvrzuje přijímací pracoviště na
formulář dle vzoru, který je uveden v příloze č. 4 tohoto předpisu.
*** Za publikační, přednáškovou a pedagogickou činnost se udělují v rámci systému
celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů kredity dle přílohy č. 2 tohoto předpisu.
**** Za elektronickou formu vzdělávání je považována vzdělávací akce, která využívá
informační a komunikační technologie pro potřeby odborné edukace, k distribuci studijního
obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Vzdělávání elektronickou
formou může být zakončeno ověřením znalostí (písemným nebo elektronickým).
*****Navazujícím studijním programem se rozumí akreditovaný doktorský studijní obor,
akreditovaný magisterský nebo akreditovaný bakalářský studijní obor nebo studijní obor
vyšší odborné školy, který je zdravotnického zaměření nebo svým zaměřením úzce
souvisí s odborností příslušného zdravotnického pracovníka a je absolvován po
předchozím získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

a)
b)
c)
d)

Ve vztahu k tomuto předpisu mohou být formy celoživotního vzdělávání:
vzdělávací akce pořádané přímo UNIFY ČR z. s. nebo regionálními zástupci,
vzdělávací akce pořádané dalšími subjekty s podporou UNIFY ČR z. s.,
vzdělávací akce pořádané dalšími subjekty bez podpory UNIFY ČR z. s.,
vzdělávací akce pořádané subjekty provádějícími celoživotní vzdělávání dle platné
legislativy.
ČÁST I.
ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Tato část předpisu definuje podmínky, za kterých může organizátor vzdělávacích
akcí požádat UNIFY ČR z. s. o zařazení dané vzdělávací akce do registru akcí.
Na základě písemné žádosti organizátora vzdělávací akce jsou do registru akcí
zapsány ty vzdělávací akce, které jsou schválené VV UNIFY ČR z. s. Žádost musí
obsahovat náležitosti dle přílohy č. 1 tohoto předpisu, včetně dokladu o uhrazení poplatků
za posouzení žádosti dle platného ceníku UNIFY ČR z. s.
Pořadatel vzdělávací akce vždy potvrdí fyzioterapeutovi účast písemným dokladem
(potvrzení o účasti, certifikát o účasti apod.). Potvrzení o účasti musí obsahovat náležitosti
uvedené v příloze č. 1 tohoto přepisu.
Jedna kreditní vzdělávací jednotka vzdělávací akce trvá 60 minut. Minimální
doba trvání vzdělávací akce jsou 2 kreditní vzdělávací jednotky, tj. 120 minut. Do
celkové doby trvání vzdělávací akce se započítává pouze odborný program. Počet kreditů
za vzdělávací akci se stanovuje tak, že za účast na každé kreditní vzdělávací jednotce
náleží 1 kredit (kreditní bod), maximální počet kreditních bodů je definován v příloze č. 2
tohoto předpisu. V případě aktivní účasti vydává organizátor potvrzení o účasti samostatně
s odpovídajícím počtem kreditních bodů za aktivní účast, nebo vydá potvrzení o účasti
s počtem kreditních bodů za aktivní a za pasivní účast.
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Podmínky evidence vzdělávací akce v registru:
Organizátor vzdělávací akce požádá o garanci UNIFY ČR z. s. minimálně 40 dnů
před jejím pořádáním.
Akce je posouzena a schválena VV UNIFY ČR z. s. (Ve výjimečných případech může
VV UNIFY ČR z. s. rozhodnout o zkrácení této lhůty).
VV UNIFY ČR z. s. může vyzvat organizátora akce k doplnění informací, aby akce
mohla být odborně posouzena.
Zpětný zápis akce do registru není možný.
O nezařazení do registru akcí je oprávněn rozhodnout VV UNIFY ČR z. s., zejména
pokud:
• není zaručena dostatečná odborná úroveň akce,
• žádost neobsahuje program a nemá odpovídající personální zajištění,
• akce nesplňuje další podmínky uložené tímto předpisem,
• organizátor vzdělávací akce v minulosti opakovaně nesplnil podmínky uložené tímto
předpisem.

O nezařazení do registru akcí bude organizátor písemně vyrozuměn do 10 dnů od
rozhodnutí VV UNIFY ČR z. s. a organizátor je povinen tuto informaci sdělit přihlášeným
účastníkům akce. Vzdělávací akce, které nejsou zapsány do registru vzdělávacích akcí,
nejsou vzdělávacími akcemi dle tohoto předpisu a nejsou hodnoceny kreditními body. Tyto
akce však mohou být platnými vzdělávacími akcemi pro celoživotní vzdělávání dle zákona
201/2017 Sb., ovšem bez odborné garance UNIFY ČR z. s.
ČÁST II.
CERTIFIKÁT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FYZIOTERAPEUTA
Tato část definuje podmínky, za kterých může fyzioterapeut (člen i nečlen profesní
organizace) žádat o vydání Certifikátu celoživotního vzdělávání fyzioterapeuta (dále jen
„certifikát“)
Fyzioterapeut, který žádá o vydání „certifikátu“, podává elektronicky (emailem) žádost
do kanceláře UNIFY ČR z. s. minimálně 40 dní před koncem daného registračního
období, resp. před začátkem období, na který se certifikát vydává. Pokud si žadatel
nevyplní v Žádosti o certifikát registrační období sám, bude profesní organizací nastaveno
od 1. dne dalšího měsíce po kladném posouzení. Certifikát je přiznán fyzioterapeutovi,
pokud za období posledních 5 let získal minimálně 50 kreditních bodů. Pro opětovné
vydání certifikátu za 5 let musí znovu prokázat účast na celoživotním vzdělávání.
Podmínky pro vydání certifikátu jsou:
1. zaslání skenu vyplněné a žadatelem podepsané Žádosti o vydání certifikátu
(viz příloha č. 3) včetně získaných kreditních bodů.
2. zaslání oskenovaných dokladů o absolvování vzdělávacích akcí dle tohoto
předpisu,
3. každá vzdělávací akce musí mít vždy uvedeno evidenční číslo z registru akcí,
pokud byla profesní organizací posuzována. Doklad, na němž není uvedeno
evidenční číslo z registru akcí, nemusí být uznán. Výjimkou jsou potvrzení o účasti
na vzdělávacích akcích, které byly organizovány akreditovanými pracovišti
(akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná
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nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti – např. certifikované kurzy
MZ ČR). V případě aktivní účasti přikládá žadatel kopii odborného programu, ze
kterého je patrné, že byl žadatel autorem nebo spoluautorem (případně lektorem)
na vzdělávací akci (pokud není tato informace uvedena na potvrzení o účasti),
Žadatel může být vyzván k doplnění dokladů o celoživotním vzdělávání. Splnění
podmínky pro vydání certifikátu hodnotí VV UNIFY ČR z. s. Rozhodnutí o zamítnutí takové
žádosti musí být písemné (elektronická komunikace) a obsahovat zdůvodnění zamítnutí,
poučení o možnosti odvolání, razítko a podpis prezidenta nebo viceprezidenta UNIFY ČR
z. s. Takové rozhodnutí je žadateli doručeno elektronicky na emailovou adresu, ze které
byla doručena žádost o vydání certifikátu. Proti rozhodnutí VV UNIFY ČR z. s., kterým se
zamítá žádost fyzioterapeuta o vydání certifikátu, může fyzioterapeut do 14 dnů od jeho
doručení podat odvolání. O odvolání rozhoduje VV UNIFY ČR z. s., osoba nebo orgán
pověřený VV UNIFY ČR z. s. Toto rozhodnutí je poté konečné.
ČÁST III.
PŘECHODNÉ OBDOBÍ A DALŠÍ USTANOVENÍ
Pro podmínky vydávání Certifikátu celoživotního vzdělávání fyzioterapeuta budou
uznávány také vzdělávací akce, které nejsou v registru akcí dle tohoto předpisu, pokud
tyto akce získaly tzv. souhlasné stanovisko UNIFY ČR z. s. před 1. 1. 2018 nebo byly
organizovány pracovištěm, které je (anebo v době pořádání vzdělávací akce bylo)
akreditováno pro vzdělávací program, jímž se získává odborná, specializovaná nebo
zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti v oboru fyzioterapie.

Tento předpis, Systém celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů v ČR s garancí
UNIFY ČR z. s., byl schválen VV UNIFY ČR dne 26. 11. 2021
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