
Název vzdělávací 
akce

Počet kreditů dle 
vyhlášky č. 423/2004 Sb.                      

(účinnost 20.7.2004)                      

Počet kreditů dle vyhlášky 
č. 4/2010 Sb. (účinnost 

1.2.2010)

Inovační kurz, školicí 
akce, odborný kurz 1 kr/den - nejvíce 10/akce 4 kr/den - nejvíce 12/akce

Inovační kurz jako      e-
learningový kurz 1 kr/kurz

E-learningový kurz 2 kr/min. 15 stran textu                     
3 kr/min. 30 stran textu

Seminář 1 kr/den - nejvíce 10/akce 1 kr/den - nejvíce 10/reg. období 1 kredit

Odborná stáž 1 kr/den - nejvíce 15/stáž 3 kr/den - nejvíce 15/stáž 3 kr/den - nejvíce 15/stáž

- přednesení přednášky 15 kreditů
10 kr/vlastní přednáška, 
autorství posteru, aktivní účast 
na soutěžích 

- spoluautor na přednášce 10 kreditů 5 kr - spoluautorství nebo přednesení 
cizí přednášky

5 kr - spoluautorství nebo 
přednesení cizí přednášky

5 kr/den - nejvíce 15/akce 5 kr/den - nejvíce 15/akce

15 kr/vlastní přednáška, autorství 
poster

15 kr/vlastní přednáška, 
autorství poster

10 kr/spoluautorství nebo přednesení 
cizí přednášky

10 kr/spoluautorství nebo 
přednesení cizí přednášky

5 kr/spoluautorství na posteru 5 kr/spoluautorství na posteru

autor 15 kr/odborný článek autor 15 kr/odborný článek autor 15 kr/odborný článek

spoluautor 10 kr/odborný článekspoluautor 10 kr/odb. článek spoluautor 10 kr/odb. článek

v časopise s hodnotou IF + 100%  IF + 100%,

v recenzovaném časopise + 30 % v recenz. časopise + 30 %

autor 25 kreditů

spoluautor 20  kreditů spoluautor 20  kreditů
4 kr/1 den

7 kr/2-5 dnů           max.25 
kr/reg.ob.

15 kr/nad 5dnů

Vědecko-výzkumná 
činnost 25 kreditů 25 kreditů 25 kreditů

Vypracování metodiky 20 kreditů 20 kreditů

4 kr/den - nejvíce 12/akce

Změny v počtu kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání 

2 kr/vyučovací hodina, nebo 
přednesené sdělení                                                
nejvíce 20 kr/reg. období

Kongres, konference, 
pracovní den,sjezd, 
sympozium

3 kr/den - nejvíce 10/akce

Počet kreditů dle vyhlášky č. 
321/2008 Sb.                   

(účinnost 29.8.2008)

3 kr/den - nejvíce 12/akce

2 kr/kurz - max 14/reg. období

4 kr/den - nejvíce 12/akce

Pedagogická činnost

autor 25 kr/odborné 
publikace,  učebnice, skript, 
učební pomůcky

2 kr/vyučovací hodina,                                                 
nejvíce 20 kr/registrační období

10 kr/vlastní přednáška, autorství 
posteru, aktivní účast na soutěžích 

autor 25 kr/odborné publikace,  
učebnice, skript, učební pomůcky

Mezinárodní kongres

Publikační činnost


