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G)     ceník stáží: 
 

1. lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v rámci specializačního vzdělávání v základním oboru 
specializačního vzdělávání nebo v nástavbovém oboru (certifikovaném kurzu) za jednotlivou 
stáž na akreditovaném pracovišti za povinnou praxi nebo povinnou doplňkovou praxi nebo 
doporučenou doplňkovou praxi v rozsahu stanoveném platným vzdělávacím programem 
maximálně 600,00 Kč za jeden den stáže a účastníka, nejvýše však 6.800,00 Kč za jeden měsíc 
stáže a účastníka (osvobozeno od DPH). Pokud délka stáže, na stejném pracovišti, přesáhne 6 
měsíců, od sedmého měsíce trvání stáže se snižuje výše stážovaného na 350,00 Kč za jeden 
den stáže a účastníka, nejvýše však 5.000,00 Kč za jeden měsíc stáže a účastníka (osvobozeno 
od DPH). 

2. nelékařští zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci v rámci specializačního vzdělávání 
(s výjimkou OM 7 oboru specializačního vzdělávání Organizace a řízení ve zdravotnictví, 
specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie) a certifikovaných kurzů neuvedených 
pod písm. B) za jednotlivou stáž na akreditovaném pracovišti v rozsahu povinné praxe 
stanovené vzdělávacím programem maximálně 500,00 Kč za jeden den stáže a účastníka, 
nejvýše však 5.800,00 Kč za jeden měsíc stáže a účastníka (osvobozeno od DPH); 

3. nelékařští zdravotničtí pracovníci v rámci specializačního vzdělávání v oboru Organizace a 
řízení ve zdravotnictví – OM 7 za povinnou praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu 
stanoveném vzdělávacím programem 11.800,00 Kč (osvobozeno od DPH); 

4. nelékařští zdravotničtí pracovníci v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinická 
logopedie za jednotlivou stáž na akreditovaném pracovišti v rozsahu povinné praxe 
stanovené vzdělávacím programem maximálně 1.120,00 Kč za jeden den stáže a účastníka, 
nejvýše však 15.000,00 Kč za jeden měsíc stáže a účastníka (osvobozeno od DPH); 

5. účastníci akreditovaných kvalifikačních kurzů za jednotlivou stáž na akreditovaném pracovišti 
v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem Ministerstva zdravotnictví České republiky 
maximálně 500,00 Kč za jeden den stáže a účastníka, nejvýše však 5.800,00 Kč za jeden měsíc 
stáže a účastníka (osvobozeno od DPH). Toto ustanovení se nevztahuje na AKK realizované 
v obou částech vzdělávacího programu ve FN Motol – viz část C ceníku; 

6. lékaři za odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky za jeden měsíc stáže 
7.500,00 Kč (osvobozeno od DPH); 

7. nelékařští zdravotničtí pracovníci za odbornou praxi v rámci praktické části aprobační 
zkoušky 500,00 Kč za jeden den stáže, nejvýše však 5.800,00 Kč za jeden měsíc stáže, včetně 
DPH v zákonem stanovené výši; 

8. nelékařští zdravotničtí pracovníci (kromě fyzioterapeutů) a jiní odborní pracovníci 
vykonávající stáž v rámci ostatních forem celoživotního vzdělávání (kromě specializačního 
vzdělávání, certifikovaných kurzů a akreditovaných kvalifikačních kurzů) za jednotlivou stáž 
na akreditovaném pracovišti v rozsahu stanoveném v platném vzdělávacím programu 600,00 
Kč včetně DPH v zákonem stanovené výši za jeden den stáže a účastníka; 

9. lékaři a fyzioterapeuti vykonávající stáž v rámci ostatních forem celoživotního vzdělávání 
(kromě specializačního vzdělávání) za jednotlivou stáž na Klinice rehabilitace a 
tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol v rozsahu stanoveném v platném vzdělávacím 
programu 800,00 Kč včetně DPH v zákonem stanovené výši za jeden den stáže a účastníka; 

10. lékaři vykonávající stáž mimo specializační vzdělávání za účelem získání funkční licence ČLK 
na školícím pracovišti jícnové echokardiografie Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol za 
třítýdenní stáž transtorakální echokardiografie 12.000,00 Kč včetně DPH v zákonem 
stanovené výši; za šesti týdenní stáž transtorakální echokardiografie 18.000,00 Kč včetně DPH 
v zákonem stanovené výši a za dvoutýdenní stáž jícnové echokardiografie 10.000,00 Kč 
včetně DPH v zákonem stanovené výši;  



Ceník vzdělávacích akcí FN Motol platný a účinný od 01.01. 2023 
 

 

11. lékaři vykonávající stáž za účelem získání funkční licence ČLK mimo specializační vzdělávání 
na školícím pracovišti Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol a na školícím pracovišti 
Gynekologicko – porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol za dvoutýdenní stáž 10.000,00 Kč 
včetně DPH v zákonem stanovené výši; 

12. stáže a školení prováděná na objednávku „firem“ 2.800,00 Kč včetně DPH v zákonem 
stanovené výši za jeden den a účastníka; 

13. u neakreditovaných forem vzdělávání může být cena stanovená pro stážisty, na základě 
odůvodněné žádosti vedoucího školícího pracoviště podané prostřednictvím Samostatného 
oddělení vzdělávání, stanovena vedením nemocnice pro dané pracoviště nebo stážistu 
odlišně od tohoto ceníku a to v rozmezí od 0,00 Kč až o 10.000,00 Kč za jeden den, nejvýše 
však do výše 40.000,00 Kč (včetně DPH v zákonem stanovené výši) za vzdělávací akci a 
účastníka. Tento postup se uplatní i v případech, pro něž nejsou stanoveny ceny stáží 
v ustanovení odst. 1 – 9; 

14. ceny stáží lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků a 
jiných odborných pracovníků realizovaných v základních a v nástavbových oborech 
specializačního vzdělávání a ceny stáží realizovaných v rámci akreditovaných kvalifikačních 
kurzů, nelze zvyšovat nad maximální ceny uvedené v odst. 1, 2, 3 a 4. V těchto případech 
může vedoucí školícího pracoviště, na základě odůvodněné žádosti podané prostřednictvím 
Samostatného oddělení vzdělávání, navrhnout vedení nemocnice pro dané pracoviště nebo 
stážistu cenu stáže odlišnou od tohoto ceníku a to v rozmezí od 0,00 Kč až do výše stanovené 
v odst. 1, 2, 3 a 4. 

15. platnou cenu za stáž je povinen stážistovi školitel před zahájením sjednávání smlouvy 
specializačního vzdělávání o stáži sdělit. U plateb stanovených měsíčně, tj. např. u stáží 
v rámci specializačního vzdělávání, se platba v případě délky stáže kratší než jeden měsíc 
nebo jejího ukončení nikoli shodně s délkou měsíce stanovuje tak, že do 14tého pracovního 
dne stáže včetně se cena vypočítává za jednotlivé dny, tj. počet dnů x cena za den. Pokud stáž 
trvá 15 a více pracovních dnů, stanovuje se cena stáže v sazbě za měsíční stáž. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




