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Tento předpis obsahuje doplňky: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3

Ú V O D  
 

Prostřednictvím tohoto předpisu se pro potřeby Armády České 
republiky zavádí standardizační dohoda Organizace Severoatlantické 
smlouvy (NATO), která je vedena v databázi Standardizační agentury 
NATO pod označením STANAG 2466 Ed. 3, Dental Fitness Standards for 
Military Personnel and the NATO Dental Fitness Classification System 
(Kritéria dentální způsobilosti vojenského personálu a systém NATO pro 
klasifikaci dentální způsobilosti), která přejímá spojeneckou publikaci 
AMedP-4.4 (A) 2, Dental Fitness Standards for Military Personnel and the 
NATO Dental Fitness Classification System (Kritéria dentální způsobilosti 
vojenského personálu a systém NATO pro klasifikaci dentální způsobilosti) 
(dále jen „standardizační dohoda“). 

Standardizační dohoda uvádí postupy posuzování dentální 
způsobilosti vojenského personálu a odpovídající klasifikační systém 
dentální způsobilosti umožňující minimalizaci počtu dentálních akutních 
onemocnění v poli v rámci operací NATO.  

Předpis je určen vojákům v činné službě a občanským zaměstnancům 
ve smyslu OŘMO č. 61/2019 Věstníku Ministerstva obrany, Organizační 
řád Ministerstva obrany, kteří se podílejí na zabezpečování společných 
operací NATO nebo plní úkoly ve vojenských a civilních strukturách 
NATO (dále jen „zaměstnanci“). 

Tento vojenský předpis nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2021.  
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ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Čl. 1 

Základní zásady 
 

(1) Předpis je určen zaměstnancům, kteří plní úkoly ve vojenských 
a civilních strukturách NATO, anebo jsou zařazeni ve společných štábech 
NATO, a zaměstnancům, kteří se podílejí na uplatňování klasifikačního 
systému dentální způsobilosti a na posuzování dentální způsobilosti 
u vojenského personálu v souvislosti s jeho nasazením v rámci operací 
NATO. 

 
(2) Osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny se seznámit se 

spojeneckou publikací AMedP-4.4 (A) 2, Dental Fitness Standards for 
Military Personnel and the NATO Dental Fitness Classification System 
(Kritéria dentální způsobilosti vojenského personálu a systém NATO pro 
klasifikaci dentální způsobilosti), a řídit se jí. 

 
(3) Vojenský předpis stanovuje povinnost zaměstnance absolvovat před 

vysláním prohlídku u zubního lékaře vojenského poskytovatele.  
 

Čl. 2 

Záměr 
 

Vojenský předpis stanovuje jednotný postup při posuzování dentální 
způsobilosti zaměstnanců v rámci států NATO a definuje klasifikační systém 
dentální způsobilosti pro zajištění minimalizace počtu akutních dentálních 
onemocnění během operačního nasazení.  
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Čl. 3 

Definice 
 

Pro účely tohoto předpisu se rozumí 
a) dentálně způsobilý (tj. dentální způsobilost třídy 1 a 2) (Dentally Fit, i.e. 

Dental Fitness Class 1 and 2): dentální stav ústní dutiny, který z hlediska 
dentálního zdraví umožňuje zaměstnancům vykonávat veškeré služební, 
pracovní a operační povinnosti během operačního nasazení. 
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ČÁST DRUHÁ 

POSTUPY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY V RÁMCI 
DENTÁLNÍHO ZDRAVÍ 

 
Čl. 4 

Podmínky zařazení do kategorie „dentálně způsobilý“ 
 

Zaměstnanec může být zařazen do kategorie „dentálně způsobilý“ pokud 
a) není zjištěna progrese sledovaných zubních kazů nebo aktivních kazů 

postupujících do dentinu; zdravotní péče je poskytována s pomocí 
radiologického vyšetření (případné OPG vyšetření), které zahrnuje 
vyšetření kazů v oblasti spojení zubní výplně a zubu; kazy všech stádií 
zjištěné pomocí radiologického vyšetření jsou před vysláním sanovány, 

b) u žádného zubu nejsou patrné jakékoli klinické příznaky nevratného 
poškození dřeně; přímé překrytí dřeně a endodontické ošetření 
s kavitacemi ve výplni není obvykle akceptovatelné u osob, které jsou 
vystaveny změnám atmosférického tlaku, 

c) není zjištěno aktivní paradentální onemocnění, které není možno 
kontrolovat v rámci sebepéče, 

d) není zjištěn výskyt zubů postižených paradentózou s přidruženými 
apikálními obtížemi, které jsou neošetřené nebo ošetřené jsou, ale u nichž 
nebylo dosaženo požadovaného klinického výsledku léčby, 

e) není zjištěna významná mobilita zubů, zejména patologie, která ovlivňuje 
řeč nebo výkon práce (např. nošení kyslíkových masek nebo potápěčských 
náustků), 

f) nejsou zjištěny žádné trvalé náhrady, které jsou prasklé, uvolněné nebo 
netěsné a žádné funkčně nevyhovující dočasné náhrady, 

g) zubní okluze je stabilní a nenarušuje řeč a funkčnost; v případě nadměrné 
parafunkční činnosti by mělo být zváženo riziko potenciálního 
dlouhodobého poškození zubů, tato skutečnost může bránit zařazení do 
této kategorie, 

h) v anamnéze není uveden žádný současný nevyřešený problém, který je 
pravděpodobně dentálního původu, 
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i) dentální protézy včetně implantátů jsou v dobrém stavu a funkčně stabilní 
přiměřeně k pracovním nárokům jednotlivce, 

j) v ústní dutině nejsou žádné nefunkční kořeny; vnořené kořeny 
bez patologie mohou být ponechány na původním místě a musí být 
stanovena četnost jejich kontrol, 

k) měkké tkáně jsou bez abnormality; v případě, kdy jsou zjištěny potenciálně 
škodlivé dispozice, je třeba poskytnout poradenství a zvážit četnost 
kontrol, 

l) v případě osoby s anamnézou opakované perikoronální infekce, u níž byly 
zjištěny v dutině ústní neprořezané třetí stoličky, u kterých není 
pravděpodobnost, že se prořežou a stanou se součástí funkční okluze, je 
třeba zvážit její zařazení do kategorie dentálně způsobilých; pokud je 
prognóza nejednoznačná, je třeba posoudit služební, pracovní a operační 
povinnosti této osoby; v takovýchto případech je vhodné provést 
konzultaci se specializovaným chirurgem.  

 
Čl. 5 

Doba platnosti zařazení do kategorie „dentálně způsobilý“ 
 
(1) Platnost zařazení do kategorie „dentálně způsobilý“ je závislá 

na klinickém stavu osoby. 
 
(2) Platnost zařazení do kategorie „dentálně způsobilý“ je obvykle 3 až 

24 měsíců v souladu s předchozí dentální anamnézou pacienta a stanovenou 
dobou dentálních prohlídek. 

 
(3) Zaměstnanci zařazení do kategorie dentální způsobilosti 1. třídy 

mohou být pravidelně vyšetřováni po více nežli 12 měsících.  
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ČÁST TŘETÍ 

KLASIFIKA ČNÍ SYSTÉM DENTÁLNÍHO ZDRAVÍ 
 

Čl. 6 

Dentální způsobilost 1. třídy  
 

Do kategorie dentální způsobilosti 1. třídy (Dental Fitness Class 1) je 
zařazen zaměstnanec pokud 
a) není nutné žádné dentální ošetření, 
b) při vyšetření není nařízena žádná další kontrola ani žádné další dentální 

ošetření (například v případě chybějícího zubu, kdy není doporučena 
žádná náhrada, je pacient zařazen do 1. třídy), 

c) riziko vzniku potřeby urgentního stomatologického ošetření do doby 
dalšího pravidelného vyšetření je považováno za nízké. 

 

Čl. 7 

Dentální způsobilost 2. třídy  
 

Do kategorie dentální způsobilosti 2. třídy (Dental Fitness Class 2) je 
zařazen zaměstnanec, u něhož může nastat potřeba dentálního ošetření, ale 
u nějž vzhledem k současné úrovni jeho dentálního zdraví není předpoklad 
vzniku situace, která by vyžadovala urgentní dentální ošetření v průběhu 
dalších 12 měsíců.  

 

Čl. 8 

Dentální způsobilost 3. třídy  
 

(1) Do kategorie dentální způsobilosti 3. třídy (Dental Fitness Class 3) je 
zařazen zaměstnanec, u něhož existuje potřeba dentálního ošetření z důvodu 
nápravy současného stavu dentálního zdraví a u nějž je pravděpodobnost 
vzniku situace, která by vyžadovala urgentní dentální ošetření v průběhu 
dalších 12 měsíců.  
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(2) Dentální způsobilosti 3. třídy zahrnuje zaměstnance, kteří jsou léčeni 
z důvodu dentálních obtíží a u nichž je pravděpodobnost, že pokud nebude 
léčba dokončena, dojde u nich ke vzniku stavu, který bude vyžadovat 
urgentní dentální ošetření (potenciální pacienti vyžadující urgentní péči).  

 

Čl. 9 

Dentální způsobilost 4. třídy  
 

(1) Do kategorie dentální způsobilosti 4. třídy (Dental Fitness Class 4) je 
zaměstnanec zařazen pokud 
a) vyžaduje pravidelné dentální vyšetření, 
b) nemá stanovený dentální status, 
c) nemá dentální záznam, 
d) má neúplný dentální záznam. 

 
(2) Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do 4. třídy dentální způsobilosti jsou 

považováni za neschopné nasazení.  
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ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

Čl. 10 

Uložení standardizační dohody a spojenecké publikace 
 

Standardizační dohoda, prohlášení o přistoupení ke standardizační 
dohodě a spojenecká publikace jsou uloženy v Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a přístupné na adrese 
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 – Bubeneč. Způsobem umožňujícím 
dálkový přístup jsou standardizační dohoda, prohlášení o přistoupení ke 
standardizační dohodě a spojenecká publikace přístupné prostřednictvím 
databázové aplikace ADMIS v Informačním systému standardizace, který je 
dostupný po celoarmádní datové síti na adrese http://www.stand.acr. 
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