
Řád České stomatologické komory č. 5/2020 ze dne 21. 6. 2020, 

kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád 

 

 

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory: 

 

Čl. I 

Přechodná ustanovení k organizačnímu řádu – řádu celoživotního vzdělávání 

 

1. Při posuzování žádostí o vykonání profesní zkoušky v rámci vstupního vzdělávacího programu 

v praktickém zubním lékařství, vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, vstupního 

vzdělávacího programu v parodontologii a vstupního vzdělávacího programu 

v pedostomatologii, podaných v roce 2020 a 2021, lze započítat všechny vzdělávací akce, které 

byly v rámci příslušného vstupního vzdělávacího programu absolvovány po 31. prosinci 2016. 

Ke lhůtám, které vstupní vzdělávací programy uvedené v předchozí větě stanoví pro absolvování 

předepsaných a doporučených vzdělávacích akcí a předepsaných stáží, a době trvání těchto 

vzdělávacích programů, se v případech uvedených v předchozí větě nepřihlíží. 

 

2. Dobu platnosti osvědčení, která po prodloužení podle § 10 odst. 3 měla skončit v období od 

12. března 2020 do 12. března 2021, lze znovu prodloužit postupem podle § 10 odst. 3, 

a to i zpětně, splňuje-li žadatel o prodloužení doby platnosti osvědčení obecné podmínky pro 

vydání osvědčení a je-li zřejmé, že se průběžně celoživotně vzdělává. Vyhoví-li Kancelář 

Komory žádosti o prodloužení doby platnosti osvědčení podle předchozí věty, 

a) lhůty, které příslušný navazující vzdělávací program stanoví pro získání předepsaného počtu 

kreditů, případně pro absolvování předepsaného kurzu kardiopulmonální resuscitace, jakož 

i doba trvání tohoto vzdělávacího programu se prodlužují do skončení prodloužené doby 

platnosti osvědčení, 

b) předepsaný počet kreditů ve vstupním vzdělávacím programu v praktickém zubním lékařství 

se zvyšuje o 10, a 

c) celkový předepsaný počet kreditů ve vstupním vzdělávacím programu ve stomatochirurgii, 

v parodontologii a v pedostomatologii se zvyšuje o 20. 

 

3. Lhůta pro absolvování stanovené náplně rozšířené odborné přípravy, která po prodloužení 

představenstvem Komory podle předpisů účinných do 31. prosince 2016 měla skončit v roce 

2020, se prodlužuje o 1 rok.  

 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento řád nabývá účinnosti vyhlášením. 


