
          

Rada KZT ČR 

Pro pořadatele odborných vzdělávacích akcí určených zubním technikům vyplývá z vyhlášky číslo 
423/2004 ve znění vyhlášky 321/2008 a 4/2010 povinnost žádat o souhlasné stanovisko profesní 
organizaci o zařazení plánované akce do kreditního systému vzdělávání zubních techniků – tzn. dát 
možnost účastníkům akce získat za tyto akce kredity v celoživotním systému vzdělávání stanoveného 
zákonem 96/2004. 

Posouzením, zda lze konkrétní školící akci zařadit do kreditního systému vzdělávání byly zákonem 
pověřeny profesní organizace, které musí na základě žádosti pořadatelské organizace oficiálně sdělit 
stanovisko k akci, která má být zařazena do kreditního systému vzdělávání. Pro obor „Zubní technik“ 
je takovou profesní organizací KZT ČR. 

Abychom výše uvedené formální náležitosti ulehčili sobě i vám, připravili jsme pro vás vhodný 
formulář, prostřednictvím kterého se právě vaše akce může stát zdrojem kreditů pro naše členy a 
kolegy. Postup pro pořadatele akcí, pro které chtějí žádat souhlasné stanovisko je následující: 

1. V případě, že budete mít zájem zařadit určitou akci do kreditního systému, řádně vyplňte 2 
kopie formuláře, žádosti o souhlasné stanovisko profesní organizace se zařazením odborné 
vzdělávací akce do kreditního systému vzdělávání zubních techniků.  

2. Zašlete manipulační poplatek ve výši 500 Kč/žádost, který poslouží k pokrytí nutných nákladů 
s tím spojených, podle pokynů uvedených ve výše zmíněném formuláři na účet KZT ČR číslo 
195781838/0600. Jako variabilní symbol platby uveďte IČO pořadatele akce, stejné, jako jste 
uvedli na 1. straně žádosti. 

3. Zašlete prosím obě vyplněné kopie formuláře, žádosti o souhlasné stanovisko profesní 
organizace se zařazením odborné vzdělávací akce do kreditního systému vzdělávání 
zubních techniků na adresu: 

Komora zubních techniků ČR 
Ostrovského 253/3 
150 00 Praha 5. 

1. Vaše žádost bude zpracována dle jednacího řádu komise pro udělování kreditů KZT ČR. v co 
nejkratší době – nejvýše do 30 dní po připsání manipulačního poplatku na účet KZT ČR. Lhůta 
30 – ti dnů se v nevyhnutelných případech může prodloužit. Zejména, je li třeba zaslat 
doplňující informace ze strany pořadatele akce a podobně. 

2. Po vyřízení vám bude jedna kopie vrácena spolu se stanoviskem uvedeným na konci žádosti. 
Druhá kopie bude archivována pro případ kontroly. 

Podotýkáme, že počet kreditů, který lze školící akci přiřadit, je dán zákonem a typem akce. Profesní 
organizace tedy neudělují kredity, nýbrž jen vyjadřují souhlas či nesouhlas se zařazením akce do 
kreditního systému vzdělávání. Pro stanovení počtu kreditů, které lze přiřadit k vaší plánované školící 
akci pro zubní techniky, je směrodatné znění vyhlášky č. 423/2004 ve znění vyhlášky 321/2008 a 
4/2010 – problematiku povinného celoživotního vzdělávání zubních techniků vymezuje zákon 
96/2004 Sb., a s ním související vyhlášky č. 423 a 424/2004. Pro lepší orientaci uvádíme níže tabulku 
poskytnutou NCO NZO, která přehledně uvádí počty kreditů za jednotlivé typy pořádaných akcí. 



Pořadatel dále bere na vědomí, že Komora zubních techniků ČR nevydá souhlasné stanovisko k akci, 
pokud je o toto stanovisko žádáno zpětně! Tedy po konání akce. 

Rovněž KZT ČR nemusí vydat souhlasné stanovisko v případě, že nebude dodržena podmínka 
včasného podání této žádosti, nebo v případě, že bude pořadatel vyzván k doplnění údajů žádosti a 
neučiní tak včas. 

Dále KZT ČR nemusí vydat souhlasné stanovisko v případě, že by jeho vydání odporovalo vnitřním 
pravidlům KZT ČR pro vydávání souhlasných stanovisek. 

 

Pořadatel prohlašuje, že: 

1. O akci podal na straně 1 a v přílohách této žádosti pravdivé a úplné údaje. 
2. Při pořádání akce a při udělování záznamu účastníkům o účasti pořadatel dodržuje platné 

zákony a vyhlášky. 
3. Umožní kontrolní účast zástupci KZT ČR  na pořádané akci. 
4. Souhlasí se zaplacením poplatku za náhradu nákladů vzniklých při zpracování této žádosti na 

účet KZT ČR  číslo  195781838/0600, variabilní symbol  IČO pořadatele. Na základě této 
platby vám bude do 30-ti dnů od jejího připsání na účet KZT ČR vystaveno rozhodnutí o 
výsledku vyřízení žádosti. Výše poplatku je 500,- Kč za téma/žádost nezávisle na frekvenci 
tohoto tématu v jednom roce, přičemž termíny opakování daného tématu jsou součástí 
žádosti, aby bylo možné vykonávat kontrolní činnost.  Souhlasné stanovisko se vydává 
maximálně na jeden rok. 

5. Pořadatel akce souhlasí s uvedením základních údajů o akci v tištěných, nebo elektronických 
médiích KZT ČR. 

 

Pro další informace volejte sekretariát KZT ČR: 
tel. a fax           224 213 168,        602224298          paní Klimová 
 


