
Žádost o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace 
Se zařazením odborné vzdělávací akce do kreditního systému vzdělávání pro obor DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 

(dle vyhlášky 423/2004 ve znění vyhlášky 321/2008 a 4/2010) 

Profesní organizace: ASOCIACE DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK ČR 

Adresa:  Šimáčkova 9/1450, Praha 7, 170 00, Česká Republika 
E-mail: kreditni.komise@asociacedh.cz 

Údaje o pořadateli akce: 

Název pořadatele  IČO
(jméno ) 

Adresa
(ulice, obec, PSČ) 

Kontaktní osoba E-mail Tel

Údaje o pořádané akci: 

Název akce

Typ akce (zvolte jednu z níže uvedených možností, jejich charakteristiku naleznete na straně číslo 2) 

Seminář  
Školící akce 
Kongres, odborná konference, pracovní den, sjezd, symposium 
Mezinárodní kongres 

E-learningový kurz 

Termín konání        Místo konání (město) 
(v případě hromadné žádosti, vyplňte tabulku níže) 

Celkový počet dnů                 celkový počet hodin  celkový počet kreditů při pasivní účasti
(do tohoto času se nezapočítává doba přestávek, občerstvení apod.)    (počet kreditů na posluchače při pasivní účasti na celé akci) 

Hromadná žádost pro více běhů stejné akce (vyplňte tabulku s termíny níže, platí pro akce pořádané 1 rok od udělení souhlasného stanoviska)

Termín konání: Místo konání: Číslo jednací žádosti (vyplní ADH ČR) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Pořadatel má zájem o uveřejnění plánované akce na internetových stránkách ADH ČR - www.asociacedh.cz 
 Pořadatel má zájem o uveřejnění plánované akce v elektronickém časopise ADH ČR - www.asociacedh.cz 

Pořadatel se zavazuje ke splnění povinností vyplývajících z registrace pořádané vzdělávací akce podle řádu ADH ČR o celoživotním  
vzdělávání dentálních hygienistek, které jsou uvedeny na straně dvě této žádosti, a k zaplacení úhrady za služby spojené s registrací 
způsobem a za podmínek uvedených tamtéž v bodě 7. 

V    Dne    Podpis pořadatele …………………………………………………………………………………….…… 

Stanovisko ADH ČR k pořádání této akce: 

Asociace dentálních hygienistek ČR  souhlasí   nesouhlasí se zařazením akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání dle 
zákona 96/2004 a předpisů souvisejících. 

Odůvodnění stanoviska  byly  nebyly splněny zákonné podmínky pro vydání souhlasného stanoviska profesní organizace se zařazením 
akce do kreditního systému celoživotního vzdělávání dle zákona 96/2004 a předpisů souvisejících. 

Datum vyřízení žádosti …………………………………………………    Podpis a razítko ADH ČR ...................................................................................... 

          1 

Číslo jednací žádosti: 

………………………….…../……………………/ADH 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Asociace dentálních hygienistek ČR, Šimáčkova 9/1450, Praha  

Prohlášení pořadatele a instrukce k vyplnění žádosti: 

Pořadatel prohlašuje, že: 

1. O akci podal v této žádosti a jejích přílohách pravdivé a úplné údaje. Podrobný program přednášek s časovým harmonogramem, 
seznamem přednášejících a jejich kvalifikaci uvede v příloze číslo 1, popřípadě přílohu doplní informačním letákem akce.

2. Oznámí ADH ČR veškeré změny údajů uvedených v této žádosti, ke kterým dojde od doby podání žádosti do termínu uskutečnění
akce.

3. Při pořádání akce a při udělování záznamu účastníkům o účasti na akci dodrží podmínky dané platnými zákony, zejména potom
zákonem 96/2004 a vyhláškou 423/2004 v platném znění.

4. Vydá účastníkům akce (přednášejícím i posluchačům) záznam do průkazu odbornosti, nebo potvrzení o účasti, které budou 
obsahovat údaje stanovené vyhláškou 432/2004 v platném znění (je možné použít potvrzení v příloze č.3).

5. Umožní kontrolní účast zástupci Asociace dentálních hygienistek ČR (členovi kreditní komise) na pořádané akci.
6. Zašle nejpozději do 45 dnů od konání akce seznam účastníků, který bude obsahovat jména, datum narození, délku účasti, typ

účasti (přednášející, posluchač) a počet přidělených kreditů, seznam musí být označen číslem jednacím, pod kterým je žádost
vedena v archivu ADH ČR. (K tomuto účelu je možné využít přílohu číslo 2 této žádosti – prezenční listinu).

7. Souhlasí se zaplacením poplatku za náhradu nákladů vzniklých při zpracování této žádosti ve výši 250 Kč , 
(u hromadné žádosti činí poplatek 500 Kč pro 2-5 akcí, u expresní žádosti (tj. žádosti, která je podána 10 dní před konáním akce )
je počítán 100% příplatek a polatek činí 500 Kč/akci) na účet ADH ČR číslo 165586409/0600 u GE Money Bank - jako variabilní
symbol platby uveďte IČO pořadatele akce uvedené na 1. straně této žádosti, jako specifický symbol platby uveďte datum konání
akce ve formátu: DDMMRRRR. Doklad o zaplacení zašle elektronicky spolu s touto žádostí.
Na základě této platby bude pořadateli do 30 dnů od jejího připsání na účet ADH ČR zasláno rozhodnutí o výsledku vyřízení.

8. Pořadatel souhlasí s uvedením základních údajů o akci v tištěných nebo elektronických médiích ADH ČR.

Pořadatel bere na vědomí, že lhůta 30-ti dnů uvedená v bodu 7 se v nevyhnutelných případech může prodloužit, zejména, je-li třeba zaslat 
doplňující informace ze strany pořadatele akce. Pořadatel dále bere na vědomí, že Asociace dentálních hygienistek ČR nevydá souhlasné 
stanovisko k akci, pokud je o toto stanovisko zažádáno zpětně po konání akce. Rovněž ADH 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 ADH ČR nemusí vydat souhlasné stanovisko v případě, že by jeho vydání odporovalo vnitřním pravidlům ADH ČR pro 
vydání souhlasných stanovisek. 

V případě zájmu o reklamu na webových stránkách nebo v elektronickém odborném čtvrtletníku ADH ČR zašlete program akce, případně 
odkaz na program na vašich webových stránkách v elektronické podobě na adresu: asistentka@asociacedh.cz. Administrativní poplatek za 
vložení akce do databáze aktuálních akcí na webových stránkách je 100 Kč, v elektronické publikaci je 250 Kč, v případě hromadné žádosti 
je poplatek za reklamu na webových stránkách účtován za každou jednotlivou akci, v elektronické publikaci je poplatek za 1/4 strany A4. 
Doklad o zaplacení administrativního poplatku zašlete spolu s touto žádostí. 

Popis jednotlivých typů vzdělávacích akcí a jejich pravidla pro udělování počtu kreditů  
Seminář - vzdělávací akce, v délce alespoň 2 hodin v každém dni, jejíž program se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického 
pracovníka - dentální hygienistka 
(dle vyhlášky 423/2004 v platném znění náleží posluchači 1 kredit, přednášejícímu náleží 2 kredity za vyučovací hodinu nebo přednesení odborného sdělení, 
nejvíce však 20 kreditů za celé registrační období) 

Školící akce - vzdělávací akce v délce alespoň 4 hodin v každém dni, jejíž program se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického 
pracovníka - dentální hygienistka 
(dle vyhlášky 423/2004 v platném znění náleží posluchači 4 kredity za každý započatý den, nejvíce však 12 kreditů za jednu akci celoživotního vzdělávání, 
přednášejícímu náleží 2 kredity za vyučovací hodinu nebo přednesení odborného sdělení, nejvíce však 20 kreditů za celé registrační období) 

Kongres, odborná konference, pracovní den, sjezd, symposium - vzdělávací akce v délce alespoň 4 hodin v každém dni, která je zabezpečena 
alespoň 4 přednášejícími v každém dni, jejíž program se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka - dentální hygienistka 
(dle vyhlášky 423/2004 v platném znění tato akce nesmí být určena jen pro zaměstnance nebo členy pořádající organizace, za tento typ akce náleží 
posluchači 4 kredity za každý den účasti, nejvíce však 12 kreditů za jednu akci, přednášejícímu náleží za přednesení přednášky 10 kreditů, za spoluautorství 
na přednášce nebo přednesení cizí přednášky 5 kreditů a za spoluautorství na posteru 4 kredity) 

Mezinárodní kongres - vzdělávací akce, která trvá alespoň 2 dny v rozsahu alespoň 4 hodiny v každém dni a která je zabezpečena alespoň 
jedním zahraničním přednášejícím v každém dni, jejíž program se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka - dentální 
hygienistka 
(dle vyhlášky 423/2004 v platném znění akce nesmí být určena jen pro zaměstnance nebo členy pořádající organizace, za tento typ akce náleží posluchači 5 
kreditů za každý den účasti, nejvíce však 15 kreditů za jeden mezinárodní kongres, přednášejícímu náleží za přednesení přednášky 15 kreditů, za 
spoluautorství na přednášce 10 kreditů a za spoluautorství na posteru 5 kreditů) 

E-learningový kurz - vzdělávací akce realizovaná technikou umožňující dálkový přístup, která je ukončena závěrečným testem
(dle vyhlášky 423/2004 v platném znění náleží za absolvování e-learningového kurzu v délce alespoň 15 stran zpracovaných dle technické normy o úpravě 
písemnosti 2 kredity a za absolvování kurzu v délce alespoň 30 stran zpracovaných dle technické normy o úpravě písemnosti 3 kredity. Tištěné podkladové
materiály o uvedené délce přiložte k žádosti o vydání souhlasného stanoviska)
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Asociace dentálních hygienistek ČR, Šimáčkova 9/1450, Praha 7 

Příloha číslo 1 k žádosti o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace ADH ČR 

Program vzdělávací akce a bližší popis spolu se seznamem přednášejících, jejich kvalifikací: 
(přesný časový harmonogram, kdy 1 hodina = 60 minut) 

čas (od-do) program přednášející 



Asociace dentálních hygienistek ČR, Šimáčkova 9/1450, Praha 7 

Příloha číslo 2 k žádosti o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace ADH ČR 

Seznam účastníků akce – prezenční listina: 
Účastníci svým podpisem stvrzují souhlas s uchováváním citlivých dat k účelům evidence dle zákona č.101/2000 Sb. 
(Kopie přílohy se na ADH ČR zasílá dodatečně až po ukončení akce, vyplňuje se dle skutečné účasti na akci). 

číslo 
jméno a příjmení 

účastníka akce 
datum narození 

účastníka 

délka 
účasti 

(na dny) 

typ účasti 
(posluchač, 

přednášející) 

počet přidělených 
kreditů 

podpis účastníka akce 

Číslo jednací žádosti o vydání souhlasného stanoviska, pod kterým je žádost vedena v archivu ADH ČR 
(Toto číslo naleznete v horním pravém rohu potvrzené žádosti o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace ADH ČR). 



 Asociace dentálních hygienistek ČR, Šimáčkova 9/1450,Praha 7 

Příloha číslo 3 k žádosti o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace ADH ČR 

Potvrzení o účasti na akci celoživotního vzdělávání 

Pořádající organizace 

Název akce 

Forma celoživotního vzdělávání (zaškrtněte pouze jednu možnost):

Seminář 
Školící akce, inovační kurz 
Kongres, odborná konference, pracovní den, sympozium 
Mezinárodní kongres 
E-learningový kurz 

Délka trvání akce v jednotlivých dnech, nebo rozsah e-learningového kurzu 
(rozepište  podrobně součet délek doby konání přednášek čistého času v jednotlivých dnech za každý den zvlášť) 

Druh účasti na akci a počet kreditů: 

Druh účasti na akci Rozsah (počet hodin, nebo přednášek) Počet kreditů 

Posluchač 

Přednášející 

Autor přednášky na kongresu 

Spoluautor přednášky 

Celkem získaných kreditů 

Jméno a příjmení účastníka akce 

Datum narození účastníka akce 

Číslo jednací vydaného souhlasného stanoviska profesní organizací 

Datum konání akce Místo konání akce 

.....................................................................................  ....................................................................................... 

       Podpis pracovníka zodpovědného za akci       Razítko pořádající  organizace 
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