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Odborná způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře se získává absolvováním
nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku
v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu zubní lékařství nebo
stomatologie, pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004.
Studium absolvoval ten, kdo dle ust. § 55
odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, řádně ukončil studium absolvováním studia v příslušném studijním programu.
Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Dle ust. § 46 odst.
3 téhož zákona se studium řádně ukončuje
státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je
obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství
a veterinárního lékařství a hygieny se studium
řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou.
Z citovaných ustanovení nepochybně vyplývá, že odbornou způsobilost k výkonu
povolání zubního lékaře získává absolvent
okamžikem úspěšného složení státní rigorózní zkoušky. Počínaje následujícím dnem tento
absolvent přestává být studentem vysoké školy
a je odborně způsobilý k výkonu povolání zubního lékaře (samostatně nebo pod odborným
dohledem podle typu studijního programu,
který absolvoval). Splňuje-li další podmínky
(zdravotní způsobilost, bezúhonnost, členství
v ČSK), může zahájit výkon svého povolání.
Zákon o vysokých školách taxativně vyjmenovává doklady o studiu. Z ust. § 55 odst.
2 a § 57 odst. 4, 5 tohoto zákona vyplývá,
že dokladem o ukončení studia a o získání
příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní zkoušce. Přitom platí, že vysokoškolský diplom je
dokladem o absolvování studijního programu
v příslušném studijním oboru a vysvědčení
je doklad o vykonané státní zkoušce a jejích
součástech, popřípadě o obhajobě disertační
práce. Znamená to, že neexistuje jiný autentický doklad o absolvování studia v příslušném studijním programu než vysokoškolský
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diplom a vysvědčení. Tyto doklady vydává
vysoká škola dle ust. § 57 odst. 8 citovaného
zákona zpravidla při akademickém obřadu.
Je zřejmé, že v důsledku citovaných ustanovení mohou v praxi vzniknout obtíže při
prokazování absolvování studia. Zaměstnavatel, orgán příslušný k registraci, Česká
stomatologická komora a jiné instituce budou oprávněně požadovat předložení vysokoškolského diplomu a vysvědčení, které
však absolvent nebude moci předložit prostě
proto, že akademický obřad se dosud nekonal a doklady mu nebyly vydány. Je přitom
běžné, že akademický obřad (tzv. promoce) se koná i za několik měsíců po řádném
ukončení studia. V těchto případech bude
zřejmě nutné, aby vysoká škola vydala absolventu doklady o řádném studiu dříve,
případně aby mu vydala neformální potvrzení o ukončení studia. Takové potvrzení nemá sice oporu v zákoně a není autentickým
dokladem, v praxi však zřejmě bude nutné se
s ním spokojit. Nelze totiž připustit, aby osoba, která je podle práva odborně způsobilá
a věcně oprávněná k výkonu nějaké činnosti,
nemohla tuto činnost vykonávat jen proto, že
mu dosud nebyly vydány listiny formálně tuto
způsobilost osvědčující. Tyto listiny totiž nemají podle zákona konstitutivní povahu, pouze osvědčují skutečnost, která reálně nastala.
Podle informací zjištěných na studijních
odděleních všech tří lékařských fakult v Praze
jsou potvrzení o ukončení studia běžně vydávána. Do doby, než bude absolventu vydán
vysokoškolský diplom, je třeba je považovat
za dostatečný doklad o odborné způsobilosti.
Mgr. Jiří Slavík
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Je stále ještě v platnosti tzv. oznamovací povinnost podle zákona o správě daní a poplatků?
Zákon o správě daní a poplatků v § 34 stanovuje tzv. oznamovací povinnost. Podle tohoto paragrafu právnické i fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné
výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které
provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich
jinou samostatně výdělečnou činnost nebo za
pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, mají povinnost uskutečněné úhrady oznamovat
svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40 000,– Kč za kalendářní rok.
V ordinacích se tato oznamovací povinnost
nejčastěji vztahuje právě na pronájmy. V oznámení je poplatník povinen uvést informace
o příjemci těchto příjmů, a to jméno, bydliště,
místo podnikání fyzické osoby, vyplacenou
částku, den a důvod úhrady. Toto oznámení se
zasílá správci daně do 15. února následujícího
roku, v němž byla úhrada provedena.

KONTAKT NA EKONOMICKOU PORADNU
Na ekonomickou poradnu (Ing. Alena Řeháková)
se můžete obrátit osobně nebo telefonicky
každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin,
kdy poskytuje bezplatnou ekonomickou poradu
členům České stomatologické komory ve
Vzdělávacím středisku ČSK, Ječná 3, 120 00 Praha 2
telefon: 224 918 611, (www.dent.cz)
KONTAKT NA PRÁVNÍ PORADNU
Mgr. Jiří Slavík, advokát, poskytuje bezplatnou
právní poradnu členům ČSK.
Dotazy přijímá na faxovém čísle 222 512 286,
e-mailem: pravni.poradna@advokatvpraze.cz
nebo poštou na adrese Mgr. Jiří Slavík, advokát,
Bělehradská 92, 120 00 Praha 2.
Tazatel označí svůj dotaz heslem Právní poradna.
Maximální rozsah dotazu je 50 řádek strojopisu.
Zásady poskytování této právní poradny najdete na
www.dent.cz

