
Jak zažádat o přidělení statutu sonografista CSUPG I v gynekologii a porodnictví? 

1. krok:  
Sepište žádost, která musí obsahovat následující: 
a) text žádosti: Žádám o přidělení statutu sonografista CSUPG I v gynekologii a porodnictví. 
b) Vaše celé jméno, adresu, telefon a e‐mail, 
c) rok  složení  Vaší  atestace  z gynekologie  a  porodnictví  (uveďte,  zda  její  součástí  byla  či 

nebyla zkouška z ultrazvukové diagnostiky; pokud atestaci nemáte, napište bez atestace), 
d) datum podání žádosti. 

Takto sepsanou žádost pošlete e‐mailem na adresu info@csupg.cz. 

2. krok: 
Po  odeslání  žádosti  zašlete  bankovním  převodem  na  účet  č.  2500451309/0800  u  České 
spořitelny, a.s. správní poplatek ve výši 1500 CZK, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno 
a  účel  platby  (stačí  jen  „certifikace“).  Správní  poplatek  pokrývá  náklady  na  zpracování 
požadavku a tudíž je nevratný. 
 

3. krok: 
V zápětí na adresu  společnosti  (Česká  společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, 
Apolinářská  18,  128  51,  Praha  2)  zašlete  doporučeně  poštou  požadované  dokumenty  – 
podrobně viz text Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a 
certifikace (Požadavky na certifikaci ‐> Požadavky na Stupeň I) na www.actualgyn.com. 
Pozor, složení požadovaných dokumentů je odlišné podle toho, zda: 
a) máte  atestaci  z gynekologie  a  porodnictví,  jejíž  součástí  bylo  prokázání  schopnosti 

provádět ultrazvuková vyšetření, 
b) máte  atestaci  z gynekologie  a  porodnictví,  jejíž  součástí  nebylo  prokázání  schopnosti 

provádět  ultrazvuková  vyšetření,  (neopomenout  tedy  přiložit  potvrzení  o  absolvování 
praktické stáže v trvání min. 10 pracovních dnů na oddělení ultrazvukové diagnostiky pod 
dohledem kvalifikovaného lékaře1 – uvést datum stáže, pracoviště, jméno školitele; nebo 
v případě min. 5leté praxe v ultrazvukové diagnostice potvrzení o prokázání dostatečné 
praktické dovednosti při ultrazvukovém vyšetření před školitelem CSUPG – uvést datum 
zkoušky, pracoviště, jméno školitele), 

c) atestaci z gynekologie a porodnictví zatím nemáte (neopomenout tedy přiložit potvrzení 
o  min.  18  měsíční  lékařské  praxi  v oboru  gynekologie  a  porodnictví  a  potvrzení  o 
absolvování praktické stáže v trvání min. 3 měsíců na oddělení ultrazvukové diagnostiky 
pod dohledem kvalifikovaného lékaře1 – uvést datum stáže, pracoviště, jméno školitele). 
 

4. krok: 
a) Na Vaši e‐mailovou adresu Vám přijde potvrzení o přijetí žádosti. 
b) Žádost  bude  zkontrolována  na  formální  úplnost,  pokud  budou  shledány  nějaké 

nedostatky, např. budou chybět určité doklady atd., budete e‐mailem vyrozuměni. 

                                                            
1 Kvalifikovaný lékař – viz vysvětlivky k textu Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová 
koncepce a certifikace. 



c) Úplné žádosti budou posouzeny a na základě jejich kladného vyhodnocení bude vystaven 
certifikát, který obdržíte elektronicky. Zároveň bude Vaše  jméno  zařazeno do  seznamu 
držitelů certifikátu CSUPG na www.csupg.cz. 

Jak zažádat o přidělení statutu sonografista CSUPG II v gynekologii a porodnictví? 

1. krok:  
Sepište žádost, která musí obsahovat následující: 
a) text žádosti: Žádám o přidělení statutu sonografista CSUPG II v subspecializaci: 

− porodnictví a/nebo 

− onkogynekologie a/nebo 

− urogynekologie.  
b) Vaše celé jméno, adresu, telefon a e‐mail, 
c) rok složení Vaší atestace z gynekologie a porodnictví, 
d) datum podání žádosti. 

Takto sepsanou žádost pošlete e‐mailem na adresu info@csupg.cz. 

2. krok: 
Po  odeslání  žádosti  zašlete  bankovním  převodem  na  účet  č.  2500451309/0800  u  České 
spořitelny, a.s. správní poplatek ve výši 2000 CZK, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno 
a  účel  platby  (stačí  jen  „certifikace“).  Správní  poplatek  pokrývá  náklady  na  zpracování 
požadavku a tudíž je nevratný. 
 

3. krok: 
V zápětí na adresu  společnosti  (Česká  společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, 
Apolinářská  18,  128  51,  Praha  2)  zašlete  doporučeně  poštou  požadované  dokumenty  – 
podrobně viz text Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a 
certifikace  (Požadavky  na  certifikaci  ‐>  Požadavky  na  CSUPG  Stupeň  II)  na 
www.actualgyn.com. 
Pozor,  složení  některých  požadovaných  dokladů  je  velmi  odlišné  podle  toho  v  jaké 
subspecializaci  žádáte  o  udělení  statutu  sonografista  CSUPG  II  (porodnictví  a/nebo 
onkogynekologie  a/nebo  urogynekologie).  Pokud  žádáte  o  více  subspecializací  najednou, 
doklady specifické pro jednotlivé subspecializace musí být přehledně odděleny. 
Potvrzení o vybavení dle seznamu zařízení CSUPG doložte formou čestného prohlášení o tom, 
na  jakém  zařízení pracujete. Dále přiložte doklady o účasti na národních  či mezinárodních 
konferencích a kurzech uznaných CSUPG ČLS JEP. 
 

4. krok: 
a) Na Vaši e‐mailovou adresu Vám přijde potvrzení o přijetí žádosti. 
b) Žádost bude zkontrolována na  formální úplnost, pokud budou shledány nějaké nedostatky, 

např. budou chybět určité doklady atd., budete e‐mailem vyrozuměni. 
c) Úplné žádosti budou posouzeny a na základě jejich kladného vyhodnocení Vám bude zaslána 

pozvánka na ústní a praktickou zkoušku, jejíž absolvování je poslední podmínkou pro udělení 
příslušného  certifikátu  a  zařazení  do  seznamu  sonografistů  se  statutem  CSUPG  II  na 
www.csupg.cz. 



 

Jak zažádat o přidělení statutu sonografista CSUPG III v gynekologii a porodnictví? 

1. krok:  
Sepište žádost, která musí obsahovat následující: 
a) text žádosti: Žádám o přidělení statutu sonografista CSUPG II v subspecializaci: 

− porodnictví a/nebo 

− onkogynekologie a/nebo 

− urogynekologie.  
b) Vaše celé jméno, adresu, telefon a e‐mail, 
c) datum podání žádosti. 
 
Součástí žádosti musí být: 
a) odborný životopis, 
b) seznam zvlášť impaktovaných a neimpaktovaných publikací, 
c) písemná doporučení od dvou CSUPG III členů. 

Takto sepsanou žádost pošlete e‐mailem výkonnému sekretáři společnosti CSUPG na adresu 
info@csupg.cz. 

2. krok: 
Po  odeslání  žádosti  zašlete  bankovním  převodem  na  účet  č.  2500451309/0800  u  České 
spořitelny, a.s. správní poplatek ve výši 2000 CZK, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno 
a  účel  platby  (stačí  jen  „certifikace“).  Správní  poplatek  pokrývá  náklady  na  zpracování 
požadavku a tudíž je nevratný. 
 

3. krok: 
V zápětí na adresu  společnosti  (Česká  společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, 
Apolinářská  18,  128  51,  Praha  2)  zašlete  doporučeně  poštou  požadované  dokumenty  – 
podrobně viz text Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a 
certifikace  (Požadavky  na  certifikaci  ‐>  Požadavky  na  CSUPG  Stupeň  III)  na 
www.actualgyn.com. 
Pozor, složení některých požadovaných dokladů  je odlišné podle toho v  jaké subspecializaci 
žádáte  o  udělení  statutu  sonografista  CSUPG  III  (porodnictví  a/nebo  gynekologie).  Pokud 
žádáte  o  více  subspecializací  najednou,  doklady  specifické  pro  jednotlivé  subspecializace 
musí být přehledně odděleny. 
Požadované doklady o činnosti ve vedoucích pozicích předložte formou potvrzení odborného 
vedoucího pracoviště. 
Potvrzení  o  zkušenostech  s prací  s nejmodernějšími  přístroji  nejvyšší  třídy  doložte  formou 
čestného prohlášení. 
 

4. krok: 
a) Na Vaši e‐mailovou adresu Vám přijde potvrzení o přijetí žádosti. 
b) Žádost bude zkontrolována na  formální úplnost, pokud budou shledány nějaké nedostatky, 

např. budou chybět určité doklady atd., budete e‐mailem vyrozuměni. 



c) Úplné žádosti budou posouzeny a na základě  jejich kladného vyhodnocení budete vyzváni k 
přednášce s ultrazvukovou tématikou a prezentací vlastních výsledků před držiteli CSUPG III. 
stupně.  

d) Posledním krokem je souhlas (nutná 2/3 většina) s přidělením statutu sonografista CSUPG III 
udělený shromážděním držitelů CSUPG  III, na  jehož základě Vám bude vyhotoven příslušný 
certifikát  a  dojde  k Vašemu  zařazení  do  seznamu  sonografistů  se  statutem  CSUPG  III  na 
www.csupg.cz. 

 

 


