
Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád – licenční řád 

ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory 

č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory 

č. 1/2012, řádu České stomatologické komory 2/2012, řádu České stomatologické komory 

č. 1/2013, řádu České stomatologické komory č. 1/2014, řádu České stomatologické komory 

č. 2/2014, řádu České stomatologické komory č. 3/2014, řádu České stomatologické komory 

č. 1/2015, řádu České stomatologické komory č. 2/2015, řádu České stomatologické komory 

č. 3/2015, řádu České stomatologické komory č. 1/2016, řádu České stomatologické komory 

č. 1/2017, řádu České stomatologické komory č. 2/2017, řádu České stomatologické komory 

č. 3/2017, řádu České stomatologické komory č. 4/2017, řádu České stomatologické komory 

č. 1/2018, řádu České stomatologické komory č. 2/2018, řádu České stomatologické komory 

č. 1/2019, řádu České stomatologické komory č. 2/2019, řádu České stomatologické komory 

č. 3/2019 a řádu České stomatologické komory č. 5/2020. 

 

(1) Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o 

České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen 

„zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 21. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace 

Lékařské komory stomatologů. (2) Česká stomatologická komora vydává organizační řád 

České stomatologické komory, jednací řád České stomatologické komory, volební řád České 

stomatologické komory a disciplinární řád České stomatologické komory. Tyto řády jsou pro 

členy České stomatologické komory závazné. Organizační řád tvoří: 

a) Stanovy České stomatologické komory, 

b) Stavovský řád České stomatologické komory, 

c) Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, 

d) Finanční řád České stomatologické komory 

e) Licenční řád České stomatologické komory, 

f) Revizní řád České stomatologické komory, 

g) Přechodná ustanovení 

 

 

LICENČNÍ ŘÁD 

ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY  

 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

 

Česká stomatologická komora (dále jen „Komora“) stanovuje podmínky k výkonu soukromé 

praxe svých členů, potvrzuje splnění podmínek k výkonu stomatologického povolání a k 

výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů v 

nestátních zdravotnických zařízeních. 

 

ČÁST PRVNÍ  

 

§ 2 

Odborná způsobilost a způsobilost pracoviště 

 

(1) Licenční řád Komory, v souladu se zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, 

České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, zákonem č. 160/1992 Sb., o 

zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 



č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, 

upravuje vydávání dokladů osvědčujících splnění podmínek pro výkon: 

a) soukromé stomatologické praxe (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.) tj.: 

osvědčení odborné způsobilosti lékaře, 

souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení, 

b) funkce odborného zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby - provozovatele nestátního 

zdravotnického zařízení, který nemá odbornou způsobilost pro poskytování stomatologické 

péče (§ 9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.), 

c) funkce vedoucího lékaře ambulantního stomatologického pracoviště a primáře lůžkového 

stomatologického pracoviště v nestátním zdravotnickém zařízení 

(§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.). 

(2) Odborná způsobilost pro výkon stomatologické praxe pro účely tohoto řádu vyjadřuje: 

a) záruku příslušné odbornosti (§ 2 řádu Komory Osvědčování odbornosti), 

b) duševní a fyzickou způsobilost pro výkon stomatologického povolání. 

(3) Odbornou způsobilost pro výkon stomatologické praxe může člen Komory ztratit změnou 

skutečností uvedených v odst. 2, mimo jiné ztrátou záruk odbornosti dlouhodobým 

přerušením výkonu povolání (§ 5 odst. 3 řádu Komory Osvědčování odbornosti). 

(4) Souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením pro účely tohoto řádu vyjadřuje 

způsobilost pracoviště pro činnost podle odst. 1. 

 

§ 3  

Doklady 

 

(1) Osvědčování podle § 2 tohoto řádu provádí Komora vydáním listinného dokladu členovi 

Komory (dále jen „Doklad“). 

(2) Doklady jsou: 

a) osvědčení odborné způsobilosti (dále jen „Licence“): 

pro výkon soukromé stomatologické praxe podle § 2 odst. 1 písm. a) první odrážka tohoto 

řádu (ČSK/11/96), 

pro výkon funkce podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) tohoto řádu (ČSK/12/96), 

b) souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického 

zařízení (dále jen „Souhlas“) (ČSK/14/96). 

(3) O vydání, platnosti, změnách a odebrání dokladů členu Komory jsou vedeny záznamy v 

oblastní stomatologické komoře (dále jen „Oblastní komora“) a v Kanceláři Komory. 

(4) Vzory Dokladů jsou označeny číslem v příslušných ustanoveních tohoto řádu. Vzory 

žádostí jsou označeny číslem v příslušných ustanoveních tohoto řádu a žadatel je obdrží v 

Oblastní komoře. 

(5) Pro zajištění příslušných údajů a evidenci dokladů vede Komora seznam zdravotnických 

zařízení, která poskytují stomatologickou zdravotní péče, obsahující údaje o provozovateli, 

popř. zřizovateli a pracovištích zdravotnického zařízení. 

 

§ 4  

Vydání dokladu 

 

(1) Doklad může na základě písemné žádosti získat člen Komory (dále jen „žadatel“), který: 

a) je řádně zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, v jejímž obvodu bude 

vykonávat činnost dle § 2 odst. 1 písm. a) –c), 

b) plní povinnosti člena Komory, 

c) zaplatil stanovenou úhradu za zpracování žádosti o vydání licence, 

d) splňuje další podmínky podle tohoto řádu. 



(2) Doklad nemůže získat žadatel: 

a) má-li v rejstříku disciplinárních opatření záznam o disciplinárním opatření uloženém 

čestnou radou Komory, 

b) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním 

zdravotní péče, 

c) který má omezenou způsobilost k právním úkonům. 

(3) Vydání Dokladu může být pozastaveno, je-li proti žadateli vedeno soudní řízení ve věci 

spáchané v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo disciplinární řízení, a to nejdéle 

do závěrečného pravomocného rozhodnutí čestné rady. 

(4) Nesplňuje-li žadatel podmínky podle tohoto řádu nebo neobsahuje-li žádost stanovené 

údaje nebo přílohy podle tohoto řádu, je vydáno negativní vyjádření s udáním důvodu a 

žádost se vrátí zpět žadateli. 

(5) Rozhodnutí Doklad neudělit nebo vyjádření podle odst. 4 je zasláno žadateli doporučeným 

dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta. 

 

ČÁST DRUHÁ  

 

§ 5 

Licence 

 

(1) Licenci uděluje představenstvo Komory pro výkon soukromé stomatologické praxe - pro 

účely registrace a provozování nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní 

péči pro druh činnosti: 

a) praktické zubní lékařství, 

b) ortodoncie, 

c) ústní, čelistní a obličejová chirurgie, 

nebo pro výkon funkce odborný zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby - 

provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, který nemá odbornou způsobilost (podle § 

9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.) pro druh činnosti: 

d) praktické zubní lékařství, 

e) ortodoncie, 

f) ústní, čelistní a obličejová chirurgie, 

nebo pro: 

výkon funkce vedoucího lékaře ambulantního stomatologického pracoviště a primáře 

lůžkového stomatologického pracoviště v nestátním zdravotnickém zařízení. 

(2) Licence jsou udělovány samostatně pro každý druh činnosti. 

(3) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. a) je záruka odbornosti praktické 

zubní lékařství podle § 4 odst. 2 a § 16 odst. 2 řádu Komory Osvědčování odbornosti. 

(4) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. b) je Osvědčení odbornosti Specialista 

v ortodoncii (§ 14 odst. 1 řádu Komory Osvědčování odbornosti). Licence podle odst. 1 písm. 

c) je udělována zvláštním rozhodnutím představenstva Komory na základě posouzení 

předložených dokladů. 

(5) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. d), e), f), g), je platná Licence podle 

písm. a), b), c) příslušného rozsahu činnosti. 

 

§ 6  

Žádost o licenci 

 

(1) Žadatel odešle žádost o udělení Licence (ČSK/39/97) doplněnou o stanovené přílohy 

Kanceláři Komory. 



(2) Žádost musí obsahovat: 

a) typ požadované licence, 

b) jméno, příjmení a rodné číslo žadatele, 

c) adresu bydliště žadatele, 

d) název Oblastní komory (Oblastních komor), v jejímž seznamu je zapsán. 

Žadatel o Licenci pro výkon funkce odborného zástupce podle § 2 odst. 1 písm. b) tohoto 

řádu, popř. vedoucího lékaře nebo primáře v nestátním zdravotnickém zařízení, uvede v 

žádosti dále údaje o zdravotnickém zařízení, 

je-li provozovatelem fyzická osoba 

e) jméno a příjmení, rodné číslo, 

f) IČO, 

g) adresu provozovatele nebo sídlo, 

h) druh pracovněprávního vztahu k provozovateli, 

- je-li provozovatelem právnická osoba 

i) název, právní formu, 

j) IČO, 

k) sídlo, 

l) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu statutárního zástupce, 

druh pracovněprávního vztahu k provozovateli. 

(3) Nejsou-li v době žádosti některé údaje známy, je povinností žadatele oznámit je Kanceláři 

Komory neprodleně po registraci zdravotnického zařízení. 

(4) K žádosti je nutno přiložit: 

a) vyjádření představenstva Oblastní komory (Oblastních komor), které obsahuje: 

zprávu o zápisu v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, 

zprávu o zaplacení licenčních poplatků, 

stanovisko k vydání Licence. Případné záporné stanovisko je nutno odůvodnit, 

b) výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro 

trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo že není proti němu 

vedeno soudní řízení v takové věci. 

 

§ 7  

Souhlas 

 

(1) Podmínky věcného a technické vybavení nestátního zdravotnického zařízení vyplývají z 

vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích 

na vybavení zdravotnických zařízení. 

(2) Podmínky personálního vybavení nestátního zdravotnického zařízení vyplývají ze zákona 

č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. 

(3) Souhlas vydává představenstvo Oblastní komory, která je místně příslušná pracovišti 

zdravotnického zařízení. 

(4) Je-li poskytována stomatologická péče v rámci jednoho nestátního zdravotnického 

zařízení, tj. provozovaného jedním provozovatelem na různých místech - pracovištích, musí 

být udělen Souhlas pro každé pracoviště zvlášť. 

(5) Rozšiřuje-li registrované nestátní zdravotnické zařízení počet pracovišť, ve kterých hodlá 

poskytovat stomatologickou péči, musí pro toto pracoviště obdržet od místně příslušné 

Oblastní komory Souhlas a oznámit orgánu příslušnému k registraci nestátního 

zdravotnického zařízení tuto změnu. 

(6) Pro účely řízení při vzniku nového zdravotnického zařízení může Oblastní komora udělit 

souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení s 



omezenou platností na základě projektové dokumentace. Zdravotnické zařízení může začít 

poskytovat stomatologickou péči až po vydání řádného Souhlasu. 

 

§ 8  

Žádost o souhlas 

 

(1) Žadatel zašle žádost o Souhlas (ČSK/40/97) s příslušnými doklady Oblastní komoře 

místně příslušné pracovišti nestátního zdravotnického zařízení.  

(2) Žádost musí obsahovat: 

a) název, sídlo a právní formu a typ nestátního zdravotnického zařízení, 

b) přesné označení provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, 

c) adresy a telefonní čísla všech pracovišť, na kterých je poskytována stomatologická péče, 

d) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště zubních lékařů vykonávajících povolání v nestátním 

zdravotnickém zařízení, 

e) druh stomatologické péče poskytované v nestátním zdravotnickém zařízení a evidenční 

čísla příslušných Licencí u nestátních zdravotnických zařízení, jejichž provozovatel je 

právnická osoba, nebo fyzická osoba, která nemá odbornou způsobilost podle zákona č. 

160/1992 Sb., dále: 

f) jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště a funkci statutárního zástupce, 

g) jména a příjmení, rodná čísla a bydliště odborných zástupců a evidenční čísla jejich Licencí 

pro výkon funkce odborného zástupce nestátního zdravotnického zařízení. 

(3) K žádosti o Souhlas je nutno přiložit: 

a) souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického 

zařízení s omezenou platností, byl-li vydán (§ 7 odst. 6), 

b) kopii platné revizní zprávy elektroinstalace, 

c) stručný popis pracoviště a jeho vybavení podle vzoru žádosti (typ soupravy, sterilizátoru a 

RTG přístroje a zda součástí pracoviště je stomatologická laboratoř), 

d) doklad o zaplacení poplatku za vydání Souhlasu. 

(4) K žádosti o Souhlas žadatel, který je držitelem Licence dle § 5 odst. 1 písm. a) tohoto 

řádu, dále přiloží: 

a) kopii platné smlouvy o odběru odpadů s obsahem amalgámu se subjektem oprávněným k 

jeho odstraňování, 

b) doklad prokazující, že stomatologické soupravy instalované na pracovišti jsou vybaveny 

odlučovači suspendovaných částic amalgámu z odpadních vod s minimální účinností 95 %. 

(5) Žadatel, který je držitelem Licence dle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c) tohoto řádu a který 

čestně prohlásí, že není ani při výkonu své činnosti nebude původcem odpadního amalgámu, 

doklady uvedené v § 8 odst. 4 k žádosti o Souhlas nepřikládá. Čestné prohlášení dle předchozí 

věty musí být přiloženo k žádosti o Souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem 

žadatele. 

 

ČÁST TŘETÍ  

 

§ 9 

Změny 

 

Držitel Licence nebo Souhlasu je povinen ohlásit do 14 dnů místně příslušné Oblastní komoře 

všechny změny údajů obsažených v žádosti a přiložených dokladech. Neplnění této 

oznamovací povinnosti je v rozporu s usta-novením § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 

Sb. 

 



§ 10  

Zánik platnosti vydaného dokladu 

 

(1) Platnost vydaného Dokladu zaniká: 

a) na vlastní žádost držitele, 

b) při zániku členství v Komoře ( § 5 Stanov Komory, § 8 zákona č. 220/1991 Sb.), 

c) dnem zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, k jehož registraci sloužily, jde-

li o Licencepodle § 5 odst. 1 písm. d), e), f), a g) tohoto řádu a Souhlas. 

(2) Platnost Licence pro výkon funkce podle § 5 odst. 1 písm. d), e), f), a g) tohoto řádu 

zaniká při ukončení pracovního poměru nebo obdobného pracovněprávního vztahu držitele k 

provozovateli nestátního zdravotnického zařízení, pro které byla udělena. 

(3) Platnost udělené Licence zaniká rozhodnutím představenstva Komory, ztratí-li držitel 

odbornou způsobilost podle § 2 odst. 3 tohoto řádu nebo způsobilost k právním úkonům. 

(4) Platnost Licence pro výkon funkce odborného zástupce (§ 5 odst. 1 písm. d), e), f) 

zanikne, byl-li její držitel pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s 

poskytováním zdravotní péče nebo pravomocně shledán vinným disciplinárním proviněním 

spočívajícím v porušení povinností odborného zástupce. 

(5) V případě zániku platnosti Licence, která je dokladem přiloženým k registraci, musí být 

neprodleně ustanoven odborný zástupce, držitel Licence pro daný druh a rozsah činnosti. 

(6) Platnost Souhlasu zanikne rozhodnutím představenstva Oblastní komory, dojde-li k 

výraznému zhoršení věcného, technického a personálního vybavení pracoviště a to již 

nevyhovuje požadavkům v době vydání Souhlasu, nebo neplní-li držitel Souhlasu ohlašovací 

povinnost podle § 9 tohoto řádu. 

(7) V rozhodnutí o zániku platnosti vydaného Dokladu Komora nebo Oblastní komora uvede, 

zda a v jakém termínu o této skutečnosti informuje místní orgán příslušný k registraci 

nestátního zdravotnického zařízení. 

(8) Rozhodnutí o zániku platnosti vydaného Dokladu je zasláno držiteli doporučeným 

dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ  

 

§ 11 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Platnost všech Licencí udělených Komorou se nemění, zrušení jejich platnosti se řídí od 

doby účinnosti tohoto řádu tímto řádem. 

(2) Všechny Licence vydávané Komorou osvědčují též odbornou způsobilost ke zhotovování 

a opravám stomatologických výrobků. 

(3) Provozovatelé, popř. odborní zástupci všech nestátních zdravotnických zařízení, kteří 

nejsou držiteli platných Souhlasů (mají Souhlasy s omezenou platností), nebo Souhlasů na 

všechna pracoviště podle tohoto řádu, jsou povinni zažádat o vydání příslušných Dokladů do 

konce roku 1998. 

(4) Odborní zástupci všech nestátních zdravotnických zařízení, provozovaných osobou bez 

odborné způsobilosti, jsou povinni zažádat o příslušné Licence do konce roku 1998. 

(5) Nebudou-li splněna ustanovení odst. 3 a 4, nebo nedojde-li k dohodě mezi Oblastní 

komorou a provozovatelem o nápravě stavu do jiného termínu, informuje Oblastní komora o 

této skutečnosti místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení. 

(6) Provozovatelé, popř. odborní zástupci všech zdravotnických zařízení, kteří jsou držiteli 

platných Souhlasů podle tohoto řádu, předloží Oblastní komoře, na jejímž území působnosti 



je zdravotnické zařízení provozováno, v termínu do 31. 5. 2002 kopii platné smlouvy na odběr 

odpadů s obsahem amalgámu se subjektem oprávněným k jeho odstraňování. 

(7) Nebude-li splněno ustanovení odst. 6, Oblastní komora o této skutečnosti informuje místní 

orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení. 

 

§ 12  

(1) Tento Licenční řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 25.5.2008 a tímto dnem 

nabývá účinnosti. 
 

 


