
OP4/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se upravují podrobnosti profesní 

zkoušky (ve znění účinném od 1. ledna 2021) 

 

Tímto opatřením upravuje představenstvo podle § 41 odst. 2 organizačního řádu Komory 

podrobnosti týkající profesní zkoušky.  

 

§ 1 

Žádost o vykonání profesní zkoušky 

 

(1) Žádost o vykonání profesní zkoušky podává člen Komory Kanceláři Komory. 

 

(2) Součástí žádosti o vykonání profesní zkoušky musí být prohlášení žadatele, že splňuje 

obecné podmínky pro vydání osvědčení; platnost prohlášení potvrdí žadatel bezprostředně před 

vykonáním profesní zkoušky nebo její části. K žádosti o vykonání profesní zkoušky si Kancelář 

Komory opatří vyjádření Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je žadatel zapsán; 

nesouhlasné vyjádření je příslušná Oblastní komora povinna odůvodnit. Kancelář Komory 

posoudí splnění podmínek pro vykonání zkoušky z předložených podkladů a z údajů, které má 

k dispozici. 

 

(3) Jsou-li pochybnosti o tom, zda žadatel splňuje předepsané podmínky, Kancelář Komory jej 

vyzve, aby splnění podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem, a poskytne 

mu k tomu odpovídající poučení a přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této lhůty Kancelář 

Komory žádost odmítne. 

 

(4) Kancelář Komory posoudí splnění podmínek pro vykonání profesní zkoušky. Splňuje-li člen 

Komory podmínky pro vykonání profesní zkoušky, Kancelář Komory mu umožní profesní 

zkoušku do 6 měsíců od podání žádosti vykonat; v opačném případě žádost odmítne. Odmítnutí 

žádosti na návrh člena Komory přezkoumá představenstvo Komory. 

 

(5) Termín konání profesní zkoušky přidělí Kancelář Komory tak, aby byla dodržena lhůta 

uvedená v předchozím odstavci. Změna přiděleného termínu konání profesní zkoušky je 

přípustná jen výjimečně a nejvýše třikrát v rámci jednoho vzdělávacího programu; změny 

přiděleného termínu konání profesní zkoušky a změny přiděleného termínu konání opakované 

zkoušky se v rámci jednoho vzdělávacího programu sčítají.  

 

(6) K žádosti o změnu přiděleného termínu konání profesní zkoušky, která došla Kanceláři 

Komory později než ve 12:00 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího přidělenému 

termínu konání profesní zkoušky, se nepřihlíží. Zmešká-li člen Komory přidělený termín 

konání profesní zkoušky, platí, že profesní zkoušku absolvoval s hodnocením „neprospěl“. 

 

§ 2 

Profesní zkouška  

 

(1) Profesní zkouška prověřuje znalosti a dovednosti členů Komory získané ve vzdělávacím 

programu Komory. 

 

(2) Profesní zkouška se skládá ze znalostního testu a z ústní zkoušky. 

 

(3) Profesní zkoušku lze konat pouze jednou. Opakovanou profesní zkoušku (§ 8) lze konat 

nejvýše dvakrát. 



 

§ 3 

Znalostní test 

 

(1) Komora umožní vykonat znalostní test členu Komory, který  

a) splňuje obecné podmínky vydání osvědčení podle organizačního řádu Komory, 

b) splnil všechny povinnosti pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu Komory 

s výjimkou absolvování profesní zkoušky, 

c) podal řádnou žádost o vykonání profesní zkoušky, a 

d) zaplatil stanovenou úhradu za zpracování žádosti o vykonání profesní zkoušky. 

 

(2) Znalostní test probíhá před ústní částí profesní zkoušky za stálé přítomnosti člena zkušební 

komise nebo pracovníka Kanceláře Komory. Při znalostním testu není dovoleno používat 

literaturu ani jiné zdroje informací.  

 

(3) Znalostní test obsahuje 20 otázek, na které člen Komory odpovídá výběrem ze 4 variant 

odpovědí. Mezi variantami odpovědí musí být vždy právě jedna správná. Výběr se provádí 

označením variant odpovědí, které člen Komory pokládá za správné.  

 

(4) Otázky vycházejí z obsahu předepsaných a doporučených vzdělávacích akcí zahrnutých do 

příslušného vstupního vzdělávacího programu. 

 

(5) Časový limit pro zodpovězení všech otázek znalostního testu je 20 minut. Znalostní test 

nelze přerušit.  

 

(6) Před zahájením znalostního testu nesmí člen Komory získat přístup k položeným otázkám. 

Otázky zodpovězené po skončení časového limitu se považují za nesprávně zodpovězené. 

 

(7) Člen absolvuje znalostní test s hodnocením „prospěl“, odpoví-li správně alespoň na 15 

otázek; v ostatních případech absolvuje znalostní test s hodnocením „neprospěl“. Správně 

zodpovězená otázka je pouze taková otázka, u které člen Komory označil správnou variantu 

odpovědi a neoznačil žádnou nesprávnou variantu odpovědi. V případě pochybností o tom, 

které varianty odpovědi člen Komory označil, se otázka pokládá za nesprávně zodpovězenou.  

 

(8) Úspěšné absolvování znalostního testu je podmínkou konání ústní zkoušky. 

 

§ 4 

Ústní zkouška 

 

(1) Komora umožní vykonat ústní zkoušku členu Komory, který splňuje podmínky podle § 3 

odst. 1 a absolvoval znalostní test s hodnocením „prospěl“. 

 

(2) Ústní zkouška probíhá formou pohovoru o zadaných odborných otázkách. Součástí ústní 

zkoušky je též zdůvodnění diagnostických a terapeutických postupů, které člen Komory při 

výkonu svého povolání uskutečnil, a to na základě předložené zdravotnické dokumentace. 

Zdravotnická dokumentace musí být upravena tak, aby bylo zachováno právo pacienta na 

ochranu osobních údajů. 

 

 

 



 

§ 5 

Ústní zkouška v rámci vstupního vzdělávacího programu  

v praktickém zubním lékařství 

 

(1) Člen Komory zdůvodní diagnostické a léčebné postupy, které v průběhu vstupního 

vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství osobně uskutečnil, a to na základě 

odborných otázek členů zkušební komise vycházejících ze zdravotnické dokumentace, kterou 

člen Komory zkušební komisi předložil.  

  

(2) Člen Komory zkušební komisi předloží  

a) kompletní zdravotnickou dokumentaci 3 pacientů s kariézním nebo špatně ošetřeným 

chrupem obsahující u každého pacienta nejméně záznamy o vstupním komplexním 

vyšetření včetně intraorálních rtg snímků a ortopantomogramů, navazující léčebné 

plány, záznamy o léčebném postupu a záznamy o kontrole (včetně kontrolních rtg 

snímků) pacienta po 1 roce 

b) kompletní zdravotnickou dokumentaci 3 pacientů obsahující u každého pacienta 

kompletní dokumentaci endodontického ošetření a na něj navazující postendodontické 

péče, 

c) kompletní zdravotnickou dokumentaci 3 pacientů obsahující u každého pacienta 

záznamy o vyšetření a diagnóze parodontopatií, včetně léčebného plánu a záznamů o 

léčebném postupu, 

d) kompletní zdravotnickou dokumentaci 2 pacientů se zhotovenou fixní náhradou, 

obsahující u každého pacienta modely před preparací pilířových zubů, modely po 

preparaci pilířových zubů, včetně registrace mezičelistních vztahů, případně doplněné 

otisky a fotodokumentací výsledné práce, 

e) kompletní zdravotnickou dokumentaci 2 pacientů se zhotovenou částečnou snímatelnou 

náhradou s litými kotevními prvky nebo se skeletovou konstrukcí, obsahující u každého 

pacienta studijní modely obou čelistí před provedením protetické práce včetně 

registrace mezičelistních vztahů (okluzní registrát, spojené skusové šablony, skusová 

šablona), případně doplněné fotodokumentaci výsledné práce, 

f) kompletní zdravotnickou dokumentaci 1 pacienta obsahující záznamy o alespoň 1 

chirurgickém ošetření pacienta, včetně rtg snímku před výkonem, 

g) kompletní zdravotnickou dokumentaci 1 dětského pacienta se smíšeným chrupem, 

obsahující záznamy o vyšetření dokumentované rtg snímky, léčebný plán a záznamy o 

léčebném postupu. 

  

(3) Členové zkušební komise vycházejí při formulaci odborných otázek zejména z předložené 

zdravotnické dokumentace a z výsledků znalostního testu; otázky se však mohou týkat i dalších 

odborných témat.  

 

(4) Zkušební komise hodnotí zejména úplnost a kvalitu předložené zdravotnické dokumentace, 

správnost a úplnost použitých diagnostických a léčebných postupů a jejich zdůvodnění, splnění 

požadavků na minimální rozsah výkonu povolání v rámci vstupního vzdělávacího programu 

v praktickém zubním lékařství a správnost a úplnost odpovědí na položené odborné otázky. 

  

 

 

 

 



 

§ 6 

Ústní zkouška v rámci vstupního vzdělávacího programu  

ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii 

 

(1) Člen Komory samostatně představí a v diskusi se členy zkušební komise obhájí 3 případy 

poskytnutí zdravotní péče odpovídající příslušnému vstupnímu vzdělávacímu programu, které 

v průběhu příslušného vstupního vzdělávacího programu osobně poskytl. Každý jednotlivý 

představovaný případ člen Komory doloží kompletní zdravotnickou dokumentací, kterou vede 

o pacientovi, jemuž byla předmětná zdravotní péče poskytnuta.   

 

(2) Členové zkušební komise mohou v rámci diskuse klást členu Komory odborné otázky.  

 

(3) Zkušební komise hodnotí zejména, správnost a úplnost použitých diagnostických a 

léčebných postupů, úplnost a přesvědčivost argumentace v rámci obhajoby, splnění požadavků 

na minimální rozsah výkonu povolání v rámci příslušného vstupního vzdělávacího programu a 

správnost a úplnost odpovědí na položené odborné otázky.  

 

§ 7 

Zkušební komise 

 

(1) Zkušební komise je vždy tříčlenná. Ústní zkoušku lze konat, je-li přítomna nadpoloviční 

většina členů zkušební komise. 

 

(2) Členy zkušební komise ustanovuje vždy pro jeden zkušební den Kancelář Komory z řad 

zkušebních komisařů. Jde-li o profesní zkoušku v rámci vstupního vzdělávacího programu ve 

stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii, musí většinu jejích členů tvořit zkušební 

komisaři navržení příslušnou odbornou společností; to neplatí, nejsou-li takoví zkušební 

komisaři k dispozici.   

 

(3) Zkušební komisaře jmenuje a odvolává představenstvo Komory, a to z vlastního podnětu 

nebo na návrh příslušné odborné společnosti. 

 

§ 8 

Opakovaná profesní zkouška  

 

(1) Absolvuje-li člen Komory kteroukoliv část profesní zkoušky s hodnocením „neprospěl“, 

platí, že profesní zkoušku absolvoval s hodnocením „neprospěl“. 

 

(2) Absolvoval-li člen Komory profesní zkoušku s hodnocením „neprospěl“, může podat žádost 

o vykonání opakované profesní zkoušky, a to nejdříve po uplynutí 1 měsíce. 

 

(3) Na opakovanou profesní zkoušku se použijí § 1 až § 7 obdobně, nevyplývá-li z následujících 

odstavců něco jiného.  

 

(4) Opakovanou profesní zkoušku lze konat nejvýše dvakrát.  

 

(5) Žádost o vykonání opakované profesní zkoušky lze podat nejpozději do 2 let od podání 

žádosti o vykonání profesní zkoušky, o jejíž opakování jde. Splnění podmínek pro vykonání 

opakované profesní zkoušky Kancelář Komory posoudí z údajů, které má k dispozici, a 



z prohlášení žadatele učiněného bezprostředně před vykonáním opakované profesní zkoušky 

nebo její části. 

 

(6) Komora umožní vykonat opakovaný znalostní test členu Komory, který 

a) splňuje obecné podmínky vydání osvědčení, 

b) splnil všechny povinnosti pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu Komory 

s výjimkou absolvování profesní zkoušky, 

c) podal řádnou žádost o vykonání opakované profesní zkoušky, a 

d) zaplatil stanovenou úhradu za zpracování žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky. 

 

(7) Platí, že člen Komory, který absolvoval znalostní test s hodnocením „prospěl“, absolvoval 

opakovaný znalostní test s hodnocením „prospěl“. 

 

(8) Komora umožní vykonat opakovanou ústní zkoušku členu Komory, který splňuje podmínky 

podle odstavce 4 a absolvoval opakovaný znalostní test s hodnocením „prospěl“. 

 

§ 9 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se opatření představenstva Komory č. OP 6/2016. 

 

§ 10 

Účinnost 

 

Toto opatření představenstva nabývá účinnosti 1. ledna 2021.  


