1/2009 Organizační řád
České stomatologické komory
ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory
č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory
č. 1/2012, řádu České stomatologické komory 2/2012, řádu České stomatologické komory
č. 1/2013, řádu České stomatologické komory č. 1/2014, řádu České stomatologické komory
č. 2/2014, řádu České stomatologické komory č. 3/2014, řádu České stomatologické komory
č. 1/2015, řádu České stomatologické komory č. 2/2015, řádu České stomatologické komory
č. 3/2015, řádu České stomatologické komory č. 1/2016, řádu České stomatologické komory
č. 1/2017, řádu České stomatologické komory č. 2/2017, řádu České stomatologické komory
č. 3/2017, řádu České stomatologické komory č. 4/2017, řádu České stomatologické komory
č. 1/2018, řádu České stomatologické komory č. 2/2018 a řádu České stomatologické komory
č. 1/2019.
(1) Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o
České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen
„zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 21. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace
Lékařské komory stomatologů. (2) Česká stomatologická komora vydává organizační řád
České stomatologické komory, jednací řád České stomatologické komory, volební řád České
stomatologické komory a disciplinární řád České stomatologické komory. Tyto řády jsou pro
členy České stomatologické komory závazné. Organizační řád tvoří:
a) Stanovy České stomatologické komory,
b) Stavovský řád České stomatologické komory,
c) Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů,
d) Finanční řád České stomatologické komory
e) Licenční řád České stomatologické komory,
f) Revizní řád České stomatologické komory,
g) Přechodná ustanovení

STANOVY
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o
České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen
„zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace
Lékařské komory stomatologů.
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Název a sídlo
(1) Česká stomatologická komora (dále a ve všech řádech České stomatologické komory i
jejich částech jen „Komora“ nebo „ČSK“) je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou,
stavovskou organizací sdružující stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů,
odbornosti a etiky povolání.
(2) Komora je právnickou osobou, je oprávněna užívat zkratku „ČSK“, logo (viz příloha) a
kulaté razítko se státním znakem.

(3) Komora působí na celém území České republiky.
(4) Sídlem Komory je Praha.
§2
Kompetence
(1) Komora zejména:
a) potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání stomatologa,
b) stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe členů Komory,
c) garantuje odbornost členů Komory,
d) dbá, aby členové Komory vykonávali povolání stomatologa odborně, v souladu s jeho
etikou a způsobem stanoveným zákony, řády Komory a závaznými stanovisky Komory k
odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu (dále jen
„závazné stanovisko“),
e) posuzuje a hájí práva, profesní, sociální a hospodářské zájmy a čest členů Komory.
f) účastní se:
* tvorby obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo souvisejících s
výkonem povolání lékaře,
* výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
* provádění specializačních zkoušek,
g) vyjadřuje se k podmínkám a způsobu vzdělávání lékařů,
h) vydává pro členy Komory závazná stanoviska,
i) vede seznam členů Komory, obsahující údaje o jménu
a příjmení, rodném čísle, bydlišti, dosažené odbornosti, místě a formě výkonu povolání
stomatologa a odborných či etických přestupcích člena Komory,
j) vydává doklad o členství v Komoře,
k) vydává osvědčení o splnění podmínek soukromé stomatologické praxe,
l) řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory.
(2) Komora zastupuje, v rozsahu vymezené kompetence, své členy ve vztahu k orgánům,
organizacím a veřejnosti v České republice i v zahraničí.
(3) Komora spolupracuje, v rozsahu vymezené kompetence, zejména s odbornými lékařskými
společnostmi
a s dalšími stavovskými a zájmovými organizacemi lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.
(4) Komora je řádným členem Světové dentální
asociace FDI.
ČÁST DRUHÁ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ
§3
Vznik členství
(1) Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory.
(2) Zubní lékař, který podá žádost o zápis do seznamu členů Komory (dále jen „uchazeč o
zápis do seznamu členů“), se stane členem Komory, prokáže-li, že:
a) má způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře na území České
republiky,
b) je svéprávný,
c) nebyl v průběhu posledních pěti let vyloučen z Komory.
(3) Uchazeč o zápis do seznamu členů předloží Kanceláři Komory žádost o přijetí za člena
Komory a doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odst. 2.

(4) Uchazeč o zápis do seznamu členů, který splňuje zákonné podmínky, je zapsán do
seznamu členů Komory. Ve sporných případech rozhoduje představenstvo Komory.
(5) Komora do 2 měsíců po obdržení žádosti vyrozumí doporučeným dopisem uchazeče o
termínu (datum) zápisu do seznamu členů Komory. Nový člen obdrží doklad o členství.
(6) Záporné rozhodnutí zašle Komora s poučením o odvolání uchazeči doporučeným dopisem
s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Uchazeč, který nebyl Komorou zapsán
do seznamu členů Komory, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.

§ 3a
Zápis do seznamu členů vedeného okresním sdružením stomatologů
(1) Po zápisu do seznamu členů Komory se uchazeč o zápis do seznamu členů zapíše do
seznamu členů vedeného okresním, obvodním nebo sloučeným sdružením stomatologů (dále
a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „Oblastní komora“), na jehož území k určitému
datu zahájí výkon povolání zubního lékaře. Neprokáže-li uchazeč o zápis do seznamu členů,
že k určitému dni zahájí výkon povolání zubního lékaře na území některé Oblastní komory,
bude po zápisu do seznamu členů Komory přechodně zapsán do seznamu členů vedeného
Oblastní komorou, na jejímž území je přihlášen k pobytu. Člen Komory, který byl podle
předchozí věty přechodně zapsán do seznamu členů vedeného Oblastní komorou, na jejímž
území je přihlášen k pobytu, je povinen nejpozději ke dni zahájení výkonu povolání oznámit
Komoře zahájení výkonu povolání zubního lékaře a podat žádost o zápis do seznamu členů
vedeného Oblastní komorou, na jejímž území bude povolání zubního lékaře vykonávat.
(2) Člena Komory lze zapsat do seznamu členů vedeného Oblastní komorou, na jejímž území
vykonává anebo k určitému datu zahájí výkon povolání zubního lékaře. Člena Komory, který
nevykonává povolání zubního lékaře na území České republiky a neprokáže, že k určitému
dni jeho výkon na území některé Oblastní komory zahájí, a člena Komory, který výkon
povolání zubního lékaře na území České republiky ukončil, lze zapsat do seznamu členů
vedeného Oblastní komorou, na jejímž území je přihlášen k pobytu.
(3) Zápisy do seznamu členů vedeného Oblastní komorou zajišťuje představenstvo příslušné
Oblastní komory na žádost; to neplatí, jde-li o zápis podle odstavce 1.
(4) Zápis do seznamu členů Oblastní komory se provede s účinností ke dni uvedenému v
žádosti, ne však dříve než ke dni, ve kterém žadatel zahájí výkon povolání zubního lékaře na
území Oblastní komory. V případech upravených v odstavci 2 věta druhá se zápis provede s
účinností ke dni uvedenému v žádosti.
(5) Žádosti o zápis do seznamu členů vedeného Oblastní komorou nelze vyhovět, má-li
žadatel o zápis dluh na členském příspěvku nebo na pokutě uložené v disciplinárním řízení
anebo porušil-li svoji kontrolní a oznamovací povinnost podle § 6a odst. 4, a to až do doby,
než žadatel o zápis dluh na členském příspěvku uhradí a svoji kontrolní a oznamovací
povinnost dodatečně splní.
(6) Zápis do seznamu členů vedeného Oblastní komorou zaniká
a) zánikem členství v Komoře,
b) zápisem do seznamu členů vedeného jinou Oblastní komorou,
c) marným uplynutím náhradní lhůty k zaplacení členského příspěvku nebo ke splnění
kontrolní a oznamovací povinnosti podle § 6a odst. 4, kterou členu Komory poskytla Kancelář
Komory ve výzvě k zaplacení členského příspěvku nebo ke splnění kontrolní a oznamovací
povinnosti; náhradní lhůta nesmí být kratší než 30 dnů,
d) doručením žádosti o vyškrtnutí ze seznamu členů vedeného Oblastní komorou Kanceláři
Komory, jde-li o člena Komory, který nevykonává povolání zubního lékaře na území České

republiky ani není společníkem právnické osoby, která je poskytovatelem zdravotních služeb
v oboru zubní lékařství.
§4
(1) Sjezd delegátů Komory (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm
Komory”) může, po projednání návrhu představenstva Komory, rozhodnout
o udělení čestného členství v Komoře.
(2) Udělení čestného členství v Komoře nezakládá práva a povinnosti řádného člena Komory.
§5
Zánik členství
Členství v Komoře zaniká:
a) úmrtím člena Komory,
b) omezením svéprávnosti, a to dnem právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti člena
Komory,
c) vystoupením na základě písemného prohlášení člena Komory, a to dnem doručení tohoto
prohlášení Kanceláři Komory,
d) vyloučením člena Komory, a to dnem právní moci rozhodnutí o vyloučení.
§ 6a
Práva a povinnosti člena Komory
(1) Člen Komory má právo:
a) volit a být volen do orgánů Komory,
b) využívat nabídky Komory v oblasti dalšího vzdělávání a poskytování právní pomoci ve
sporech spojených s výkonem povolání zubního lékaře,
c) být informován o činnosti a hospodaření Komory,
d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na příslušné orgány Komory,
e) vyslovovat svobodně své názory, náměty a kritické připomínky ve věcech týkajících se
Komory,
f) na přístup k údajům, které o něm Komora vede.
(2) Člen Komory, který je řádně zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, má dále
právo
a) volit a být volen do orgánů Oblastní komory,
b) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na příslušné orgány Oblastní komory,
c) být informován o činnosti a hospodaření Oblastní komory,
d) na přístup do uzavřené členské sekce internetových stránek provozovaných Komorou,
e) na bezplatné zasílání časopisu vydávaného Komorou,
f) na zařazení údajů z veřejné části seznamu členů Komory do výsledků vyhledávání v tomto
seznamu na internetových stránkách provozovaných Komorou; to neplatí, jde-li o člena
Komory, který není způsobilý k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře.
(3) Člen Komory je povinen:
a) vykonávat povolání zubního lékaře odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem
stanoveným zákony, řády a závaznými stanovisky Komory,
b) dodržovat řády a další předpisy Komory,
c) řádně a v termínu platit stanovené příspěvky,
d) vykonávat řádně Komorou svěřené funkce a úkoly,

e) vykonávat povolání zubního lékaře jen na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů
je zapsán nebo které oznámil zahájení výkonu povolání zubního lékaře podle písmene f),
pokud toto oznámení nepozbylo účinnosti,
f) oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů není zapsán, zahájení výkonu povolání
zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení; oznámení učiněné
členem Komory, který není zapsán v žádném seznamu členů vedeném Oblastní komorou, se
považuje za žádost o zápis do seznamu členů vedeného Oblastní komorou. Oznámení zahájení
výkonu povolání na území Oblastní komory pozbude účinnosti, zanikne-li členu Komory,
který takové oznámení učinil, zápis do seznamu členů Oblastní komory podle § 3a odst. 6
písm. c),
g) oznámit do 14 dnů Kanceláři Komory, Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů je zapsán,
jakož i Oblastní komoře, které ohlásil nebo byl povinen ohlásit zahájení výkonu povolání
podle písmene f) tohoto odstavce, změny související s výkonem povolání zubního lékaře a
doložit je odpovídajícími doklady,
h) zachovávat povinnou mlčenlivost.
(4) Člen Komory je povinen nejméně jednou v kalendářním roce, a to nejpozději do 31. října,
provést kontrolu stanovených údajů, které o něm Komora eviduje, potvrdit jejich správnost,
pokud evidovaný stav odpovídá skutečnosti, anebo oznámit jejich změnu oproti evidovanému
stavu, pokud evidovaný stav neodpovídá skutečnosti, a oznámené změny doložit
odpovídajícími doklady. Rozsah stanovených údajů určí představenstvo Komory svým
opatřením. Komora zpřístupní stanovené údaje každému členu Komory a umožní jejich
potvrzení způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 6b
Povinná mlčenlivost
Zrušen.
ČÁST TŘETÍ
ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
§7
Obecné principy
(1) Komora je budována na územním principu.
(2) Základním organizačním článkem Komory je Oblastní komora.
(3) Oblastní komory jsou ve své činnosti autonomní, přičemž působnost a kompetence jejich
orgánů jsou určeny zákonem a řády Komory.
(4) Oblastní komory se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.
§8
(1) Orgány Komory i Oblastních komor se při své činnosti řídí zákony, řády a závaznými
stanovisky Komory.
(2) Orgány Komory mají za úkol zejména koncepční a koordinační činnost.
(3) Orgány Oblastní komory řeší zejména problematiku související s výkonem povolání
stomatologa a poskytováním zdravotní péče na území jejich působnosti.
(4) Funkce v orgánech Komory i Oblastních komor jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena
náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů dle Finančního řádu.

§ 8a
Sloučení Oblastních komor a vytváření společných orgánů
(1) Sloučení Oblastních komor či vznik společného orgánu vyžaduje ke své platnosti platné a
vzájemně odpovídající rozhodnutí všech sněmů Oblastních komor, které se na sloučení či
vytvoření společného orgánu podílejí.
(2) Sněm Oblastní komory může o sloučení nebo vytvoření společného orgánu rozhodnout jen
na společný návrh představenstev všech Oblastních komor, které se na sloučení nebo
vytvoření společného orgánu podílejí. Podnět k zahájení jednání o vypracování takového
návrhu může podat kterýkoliv orgán nebo člen dotčených Oblastních komor.
(3) Sloučením Oblastních komor vzniká nová Oblastní komora, která má orgány uvedené v §
9 Stanov.
(4) Počátkem funkčního období společného orgánu zanikají orgány Oblastních komor, jejichž
pravomoc přešla na společný orgán.
(5) Rozhodne-li sněm Oblastní komory, jehož rozhodnutím byl vytvořen společný orgán, o
vystoupení Oblastní komory ze společného orgánu, společný orgán zaniká dnem, kdy toto
vystoupení Oblastní komory vezmou na vědomí sněmy zbývajících Oblastních komor, které
se na vytvoření společného orgánu podílely. Sněmy Oblastních komor jsou povinny vzít
vystoupení Oblastní komory ze společného orgánu na vědomí na svých nejbližších jednáních
následujících po dni, kdy vystupující Oblastní komora oznámila zbývajícím Oblastním
komorám rozhodnutí o vystoupení.
§9
Oblastní orgány
Oblastní komora má tyto orgány:
a) okresní shromáždění členů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm
Oblastní komory“),
b) představenstvo Oblastní komory,
c) revizní komisi Oblastní komory nebo společnou revizní komisi,
d) čestnou radu Oblastní komory nebo společnou čestnou radu.
§ 10
Sněm Oblastní komory
(1) Sněm Oblastní komory je nejvyšším orgánem Oblastní komory.
(2) Sněm Oblastní komory:
a) rozhoduje o sloučení s jinými Oblastními komorami
a o vytváření společných orgánů,
b) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva Oblastní komory,
c) volí a odvolává:
* představenstvo Oblastní komory,
* předsedu Oblastní komory,
* revizní komisi Oblastní komory,
* čestnou radu Oblastní komory, nebyla-li zřízena společná čestná rada,
* členy společné čestné rady, byla-li zřízena; odvolat může jen ty členy společné čestné rady,
které sám zvolil,
* delegáty sněmu Komory,
d) schvaluje roční zprávu o činnosti Oblastní komory, rozpočet, revizní zprávu, zprávu o

hospodaření a základní směry činnosti Oblastní komory,
e) plní další funkce dle řádů Komory.
§ 11
Představenstvo Oblastní komory
(1) Představenstvo Oblastní komory je řídicím a výkonným orgánem Oblastní komory.
(2) Představenstvo Oblastní komory má 7 až 11 členů.
(3) Představenstvo Oblastní komory plní zejména následující úkoly:
a) připravuje a svolává jednání sněmu Oblastní komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje
řádnou činnost Oblastní komory v době mezi jednáními sněmu Oblastní komory,
b) eviduje členy Komory, kteří vykonávají povolání zubního lékaře na území Oblastní
komory,
c) vede seznam členů Oblastní komory,
d) hospodaří se svěřeným majetkem a finančními prostředky Komory,
e) spolupracuje s orgány veřejné správy a samosprávy příslušné oblasti,
f) vede dokumentaci o své činnosti,
g) jedenkrát ročně vypracovává zprávu o činnosti,
h) plní oznamovací povinnost vůči orgánům Komory.
(4) Představenstvo Oblastní komory má zejména tato oprávnění:
a) vyjadřovat se k žádosti o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon povolání
stomatologa nebo soukromé praxe členů Komory vedených v seznamu členů Oblastní
komory, a to dle Licenčního řádu Komory,
b) vyžadovat od členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory doklady o
členství v Komoře a doklady o odborné způsobilosti,
c) vysílat zástupce ke specializačním zkouškám, a to
v počtu stanoveném představenstvem Komory,
d) účastnit se výběrových řízení a konkursů při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví v
příslušném regionu, v případě zdravotnických zařízení, přesahujících svou působností daný
region, po dohodě s představenstvem Komory,
e) vysílat zástupce Oblastní komory k výběrovým řízení, konaným před uzavřením smlouvy o
poskytování
a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou
a zdravotnickým zařízením. Pravidla týkající se zejména výběru zástupce a způsobu, jakým
bude hlasovat v komisi výběrového řízení, stanoví sněm Komory,
f) vytvářet pracovní skupiny a poradní orgány k plnění jednotlivých úkolů,
g) zřídit a provozovat Kancelář Oblastní komory,
h) vydávat souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního
zdravotnického zařízení.
(5) Předseda Oblastní komory je plnou mocí oprávněn ke všem právním úkonům souvisejícím
s činností Oblastní komory.
§ 12
Revizní komise Oblastní komory
(1) Revizní komise Oblastní komory je kontrolním orgánem Oblastní komory.
(2) Revizní komise Oblastní komory má 3 až 5 členů.
(3) Člen revizní komise Oblastní komory nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory
ani orgánu Komory.
(4) Revizní komise Oblastní komory zvolí na prvním jednání ze svého středu předsedu, který

řídí její činnost.
(5) Revizní komise Oblastní komory kontroluje činnost členů Komory zapsaných v seznamu
členů Oblastní komory a ostatních členů Komory, kteří na území Oblastní komory vykonávají
povolání zubního lékaře, a orgánů Oblastní komory.
(6) Revizní komise Oblastní komory má zejména následující oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů Oblastní
komory,
b) pozastavit rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními předpisy,
řády a ostatními předpisy Komory, pozastavené rozhodnutí předloží sněmu Oblastní komory,
c) podat návrh na zahájení disciplinárního řízení,
d) vypracovat a jedenkrát ročně předložit sněmu Oblastní komory revizní zprávu,
e) podat návrh na svolání mimořádného sněmu Oblastní komory.
§ 12a
Společná revizní komise Oblastních komor
(1) Společná revizní komise Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich
částech jen společná revizní komise) je kontrolním orgánem Oblastních komor, jejichž
rozhodnutím (§ 10 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb., § 10 odst. 8 písm. a) Stanov) byla zřízena;
společná revizní komise má právní postavení revizní komise Oblastní komory, která se v
dotčených Oblastních komorách nezřizuje. Nestanoví-li řád Komory jinak, použijí se na
postavení a činnost společné revizní komise v příslušných Oblastních komorách ustanovení
řádů Komory o revizní komisi Oblastní komory.
(2) Počet členů společné revizní komise odpovídá nejvýše dvojnásobku počtu Oblastních
komor, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise vytvořena; nejméně má však
společná revizní komise 5 členů. Rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje
společná revizní komise těchto Oblastních komor, obsahují též shodné ustanovení o počtu
členů volených do společné revizní komise jednotlivými Oblastními komorami tak, aby bylo
dodrženo ustanovení první věty tohoto odstavce.
(3) Nestanoví-li rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná revizní komise
těchto Oblastních komor, shodně jiný způsob financování činnosti společné revizní komise,
pak platí, že:
a) činnost společné revizní komise v řízení podle disciplinárního řádu včetně nákladů na
zajištění důkazů financuje Oblastní komora, v jejímž seznamu je zapsán člen Komory, proti
němuž byla podána stížnost;
b) činnost zpravodaje společné revizní komise a mimořádná zasedání společné revizní
komise, která byla svolána na základě jeho zjištění, financuje Oblastní komora, pro kterou byl
zpravodaj jmenován;
c) na financování ostatní činnosti společné revizní komise se podílejí Oblastní komory, jejichž
rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, rovným dílem.
(4) Společná revizní komise zvolí na svém ustavujícím zasedání ze svých členů předsedu a
dva místopředsedy.
(5) Člen společné revizní komise nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani
orgánu Komory.
§ 13
Čestná rada Oblastní komory
(1) Čestná rada Oblastní komory vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory
zapsaným v seznamu členů Oblastní komory.

(2) Čestná rada Oblastní komory má 5 členů.
(3) Čestná rada Oblastní komory zvolí na prvním jednání ze svého středu předsedu a
místopředsedu.
(4) Člen čestné rady Oblastní komory nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani
orgánu Komory.
(5) O opravném prostředku uplatněném proti rozhodnutí čestné rady Oblastní komory
rozhoduje čestná rada Komory, která napadené rozhodnutí potvrdí nebo zruší.
§ 13a
Společná čestná rada Oblastních komor
(1) Společná čestná rada Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech
jen společná čestná rada) vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory zapsaným v
seznamu členů těch Oblastních komor, jejichž rozhodnutím (§ 10 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb.,
§ 10 odst. 8 písm. a) Stanov) byla společná čestná rada zřízena; společná čestná rada má
právní postavení čestné rady Oblastní komory, která se v dotčených Oblastních komorách
nezřizuje. Nestanoví-li řád Komory jinak, použijí se na postavení a činnost společné čestné
rady v příslušných Oblastních komorách ustanovení řádů Komory o čestné radě Oblastní
komory.
(2) Počet členů společné čestné rady odpovídá nejvýše dvojnásobku počtu Oblastních komor,
jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada vytvořena; nejméně má však společná čestná
rada 5 členů. Rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná čestná rada
těchto Oblastních komor, obsahují též shodné ustanovení o počtu členů volených do společné
čestné rady jednotlivými Oblastními komorami tak, aby bylo dodrženo ustanovení první věty
tohoto odstavce.
(3) Společná čestná rada zvolí na svém ustavujícím nebo volebním zasedání ze svých členů
předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy.
(4) Člen společné čestné rady nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu
Komory.
(5) O opravném prostředku proti rozhodnutí společné čestné rady rozhoduje čestná rada
Komory.
§ 13b
Krajská rada předsedů Oblastních komor
(1) Předsedové Oblastních komor, které se nacházejí na území téhož kraje, konají za účelem
koordinace činnosti těchto Oblastních komor nejméně dvakrát ročně společné zasedání (dále
jen „krajská rada předsedů Oblastních komor“ nebo „krajská rada“). Krajskou radu svolává
krajský mluvčí a není-li jej, pak kterýkoliv předseda Oblastní komory, který je oprávněn se jí
zúčastnit.
(2) Nachází-li se Oblastní komora na území více krajů, účastní se předseda této Oblastní
komory krajské rady v každém kraji, na jehož území se tato Oblastní komora nachází.
(3) Krajské rady se předseda Oblastní komory účastní osobně. Ve výjimečných případech a v
případech podle odstavce 2 může předseda Oblastní komory zmocnit jiného člena Oblastní
komory, aby jej v rámci krajské rady zastupoval.
(4) V rámci krajské rady volí předsedové Oblastních komor ze svého středu krajského
mluvčího. Krajský mluvčí předsedá krajské radě a dále zejména:
a) komunikuje s orgány státní správy a samosprávy na krajské úrovni
b) komunikuje se zdravotními pojišťovnami na krajské úrovni
c) vykonává další činnosti s cílem koordinovat činnost Oblastních komor na krajské úrovni.

(5) Výkonem některých svých činností může krajský mluvčí pověřit jiného člena Komory.
Pověřený člen Komory je oprávněn se zúčastnit krajské rady.
(6) Mluvčího krajské rady odvolávají předsedové
Oblastních komor v rámci krajské rady nebo představenstvo Komory. Odvolá-li
představenstvo Komory krajského mluvčího, zvolí nového krajského mluvčího ze svého
středu neprodleně předsedové Oblastních komor v rámci krajské rady; krajský mluvčí
odvolaný představenstvem Komory však nemůže být znovu zvolen.
(7) Předsedové Oblastních komor rozhodují v rámci krajské rady nadpoloviční většinou hlasů
přítomných předsedů Oblastních komor.
(8) Je-li na území kraje pouze jedna Oblastní komora, je krajským mluvčím předseda této
Oblastní komory a Rada předsedů Oblastních komor se nekoná. Odvolá-li představenstvo
Komory takového krajského mluvčího, jmenuje současně krajským mluvčím jiného člena
Komory, který je zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, jejímž je odvolaný
krajský mluvčí předsedou.
§ 14
Orgány Komory
Komora má následující orgány:
a) sjezd delegátů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Komory“),
b) prezident a viceprezident Komory,
c) představenstvo Komory,
d) revizní komise Komory,
e) čestná rada Komory.
§ 15
Sněm Komory
(1) Sněm Komory je nejvyšším orgánem Komory.
(2) Sněm Komory zejména:
a) schvaluje, mění a ruší řády a závazná stanoviska Komory, stanovuje postupy jejich
navrhování a schvalování, které se stávají přílohou Jednacího řádu Komory,
b) potvrzuje, mění či ruší rozhodnutí orgánů Komory s výjimkou rozhodnutí přijatých v řízení
podle disciplinárního řádu Komory,
c) volí a odvolává prezidenta a viceprezidenta Komory,
d) na návrh představenstva Komory nebo revizní komise Komory, učiněný nejpozději půl
roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory, rozhoduje o konání nové
volby prezidenta Komory pro příští funkční období,
e) volí a odvolává představenstvo Komory,
f) volí a odvolává revizní komisi a čestnou radu Komory,
g) odvolává společnou čestnou radu, navrhne-li to formou usnesení sněmu Oblastní komory
alespoň polovina Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena,
h) pro plnění stanovených úkolů může jako své poradní
orgány volit výbory a schvalovat jejich statuty, které se stávají přílohou tohoto řádu,
i) posuzuje činnost orgánů Komory,
j) schvaluje výši registračního poplatku, členských příspěvků a jejich rozdělení,
k) schvaluje rozpočet Komory,
l) schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory,
m) jednou ročně schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
n) rozhodne o zřízení sociálního fondu, případně jiných fondů Komory,

o) stanovuje pravidla vysílání zástupců Oblastní komory
k výběrovým řízením, konaným před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní
péče mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, týkající se zejména výběru
zástupců a způsobu jejich hlasování v komisi výběrového řízení.
§ 16
Představenstvo Komory
(1) Představenstvo Komory je řídicím a výkonným orgánem Komory.
(2) Představenstvo Komory má 15 členů.
(3) Představenstvo Komory plní zejména následující úkoly:
a) připravuje a svolává jednání sněmu Komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou
činnost Komory
v době mezi jednáními sněmu Komory,
b) předkládá sněmu Komory návrhy podmínek k výkonu soukromé praxe členů Komory,
c) hospodaří s majetkem Komory a sociálním fondem, popř. s jinými fondy Komory,
d) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy v České
republice i v zahraničí,
e) vede seznam členů Komory,
f) zajišťuje pravidelné informace o činnosti Komory,
g) vede seznam znalců Komory.
(4) Představenstvo Komory má zejména následující oprávnění:
a) vyžadovat od členů Komory doklady spojené s výkonem povolání stomatologa,
b) rozhodovat o vzniku a zániku členství v Komoře,
c) rozhodovat o pozastavených rozhodnutích prezidenta
a viceprezidenta Komory nebo sněmu Oblastní komory,
d) jmenovat zástupce Komory:
* do akreditačních komisí a oborových atestačních komisí,
* pro výběrová řízení a konkursy při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
* na jednání o tvorbě obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo
souvisejících
s výkonem povolání lékaře,
* na jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu
a ceně hrazené péče,
e) vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání stomatologů,
f) vysílat své členy na jednání orgánů Komory a jejich pracovních skupin,
g) předkládat sněmu Komory návrhy závazných stanovisek,
h) navazovat zahraniční styky,
i) schvalovat redakční radu časopisu Komory a vydavatelskou činnost,
j) jmenovat a odvolávat členy vědecké rady Komory
a z jejích členů jejího předsedu,
k) zřizovat pracovní a poradní skupiny,
l) navrhnout sněmu Komory nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období
prezidenta Komory novou volbu prezidenta Komory pro příští funkční období,
m) k provedení řádů Komory a v jejich mezích vydávat opatření představenstva Komory,
n) rozhoduje o zápisu do seznamu znalců Komory
a o vyškrtnutí ze seznamu znalců Komory.
(5) Pro zajištění úkolů Komory zřizuje představenstvo Komory Kancelář Komory a schvaluje
její organizační řád.

(6) Představenstvo rozhoduje ve všech věcech podle zákona a řádů Komory, pokud o nich
nerozhodují jiné orgány Komory.
§ 17
Prezident a viceprezident
(1) Prezident Komory
* zastupuje Komoru navenek,
* svolává a řídí jednání představenstva Komory,
* řídí činnost Kanceláře Komory,
* předkládá sněmu Komory zprávu o činnosti Komory za uplynulé období,
* uděluje předsedům Oblastních komor plnou moc ke všem právním úkonům souvisejícím s
činností Oblastní komory.
(2) V případě nepřítomnosti či zaneprázdnění prezidenta Komory ho v plném rozsahu
zastupuje viceprezident Komory nebo, v rozsahu pověření, člen představenstva Komory.
(3) Prezident Komory, v jeho nepřítomnosti viceprezident Komory, je oprávněn činit, v
případě neodkladné potřeby, nezbytná rozhodnutí spadající do kompetence představenstva
Komory. Tato rozhodnutí předloží ke schválení na nejbližším jednání představenstva
Komory.
(4) Prezident Komory i viceprezident Komory jsou členy představenstva. Stávají se jimi
počátkem svého funkčního období.
(5) Člen Komory, který byl zvolen do funkce prezidenta Komory, je v době od svého zvolení
do počátku svého funkčního období oprávněn i povinen zúčastňovat se jednání
představenstva, spolupracovat s prezidentem Komory, seznamovat se s chodem Kanceláře
Komory, jakož i dalších jejích orgánů, a i jinak se připravovat na výkon funkce prezidenta
Komory pro další funkční období. Za výkon této činnosti mu přísluší náhrada za ztrátu času a
náhrada hotových výdajů jako členu představenstva.
(6) Člen Komory, který vykonával funkci prezidenta Komory, se po skončení svého
funkčního období nazývá exprezidentem Komory. Účastní-li se exprezident Komory na
žádost orgánu Komory nebo po dohodě s ním jednání tohoto orgánu, účastní-li se exprezident
Komory na žádost představenstva Komory jednání sněmu Komory anebo vykonává-li na
žádost Komory nebo po dohodě s ní jinou činnost ve prospěch Komory, přísluší mu náhrada
za ztrátu času a náhrada hotových výdajů jako členu představenstva Komory; to neplatí, je-li
exprezident Komory členem orgánu Komory.
§ 18
Revizní komise Komory
(1) Revizní komise Komory je nejvyšším kontrolním orgánem Komory.
(2) Revizní komise Komory má 7 členů, volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
(3) Člen revizní komise Komory nemůže být členem jiného orgánu Komory nebo orgánu
Oblastní komory.
(4) Úkolem revizní komise Komory je kontrolovat činnost Komory.
(5) Revizní komise Komory má zejména tato oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy či pověřených členů jednání kteréhokoli orgánu
Komory,
b) vyžadovat od členů a orgánů Komory doklady spojené
s jejich činností a činností Komory,
c) pozastavit výkon rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta Komory nebo sněmu Oblastní
komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, popř. řády či závaznými stanovisky Komory.

Pozastavené rozhodnutí předloží k projednání představenstvu Komory,
d) pozastavit výkon rozhodnutí představenstva Komory, je-li v rozporu s právními předpisy,
popř. řády či závaznými stanovisky Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží k projednání
nejbližšímu sněmu Komory,
e) navrhnout sněmu Komory nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období
prezidenta Komory novou volbu prezidenta Komory pro příští funkční období.
§ 19
Čestná rada Komory
(1) Čestná rada Komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům Komory.
(2) Čestná rada Komory má 9 členů, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
(3) Člen čestné rady Komory nemůže být členem jiného orgánu Komory nebo orgánu
Oblastní komory.
(4) Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření dle ust. § 9 odst. 2
písm. a) zákona, lze podat opravný prostředek, o kterém rozhodne soud.
§ 20
Vědecká rada Komory
(1) Vědecká rada Komory je poradním orgánem představenstva Komory.
(2) Vědecká rada Komory má nejméně 7 členů. Jednotlivé členy jmenuje představenstvo
Komory, zejména na základě doporučení odborných stomatologických společností,
představitelů lékařských fakult a významných odborníků české stomatologie. Podle návrhu
členů vědecké rady jmenuje představenstvo Komory předsedu vědecké rady.
(3) Funkční období vědecké rady Komory je shodné s funkčním obdobím představenstva
Komory. Po jeho skončení plní vědecká rada své úkoly až do doby jmenování nové vědecké
rady nově zvoleným představenstvem Komory.
(4) Vědecká rada Komory plní následující úkoly:
a) podává návrhy nebo se vyjadřuje k návrhům:
* závazných a dalších odborných stanovisek Komory k odborným problémům poskytování
zdravotní péče a ve zdravotním výzkumu,
* podmínek a způsobu dalšího vzdělávání stomatologů,
b) vyjadřuje se k odborné činnosti Komory,
c) v jednotlivých případech se na základě požadavků představenstva Komory vyjadřuje k
odborné způsobilosti členů Komory.
§ 20a
Znalci Komory
(1) Znalcem Komory (dále jen znalec) je člen Komory zapsaný v seznamu znalců Komory.
Znalci vypracovávají na základě zadání orgánů Komory a pro jejich potřebu znalecké
posudky, a to zejména v rámci řízení podle Disciplinárního řádu Komory.
(2) Do seznamu znalců Komory lze zapsat člena Komory, který
a) je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
b) je disciplinárně bezúhonný podle části tohoto řádu upravující celoživotní vzdělávání
zubních lékařů,
c) vykonává povolání zubního lékaře souvisle po dobu nejméně 10 let před zápisem do
seznamu znalců Komory, z toho nejméně 5 let v podoboru zubního lékařství, pro který má být
v seznamu znalců Komory zapsán,

d) je držitelem osvědčení odbornosti vydávaného Komorou podle části tohoto řádu upravující
celoživotní vzdělávání zubních lékařů nebo klinickým stomatologem, ústním, čelistním nebo
obličejovým chirurgem nebo ortodontistou, a
e) má takové osobní vlastnosti a profesní pověst, které dávají předpoklad, že bude znaleckou
činnost řádně vykonávat.“
(3) O zápisu člena Komory do seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory na
žádost člena Komory s přihlédnutím k vyjádření představenstva Oblastní komory, v jejímž
seznamu je žadatel zapsán, a ke stanovisku vědecké rady Komory. K žádosti člen Komory
připojí vyjádření představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán, doklady
o dosaženém vzdělání a odborný životopis, jehož součástí je seznam případné přednáškové a
publikační činnosti a údaje členství v odborných společnostech, redakčních radách apod. O
zápisu do seznamu znalců Komory vydá představenstvo znalci doklad.“
(4) Člen Komory se do seznamu znalců Komory zapisuje na dobu neurčitou a pro vymezený
podobor zubního lékařství. Veřejný seznam znalců Komory obsahuje jméno a příjmení
znalce, adresu jeho pracoviště a podobor zubního lékařství, pro nějž je znalec Komory do
seznamu znalců Komory zapsán.“
(5) Znalec je povinen absolvovat nejméně jednou za 5 let školení pro znalce Komory,
vyhlášené Komorou.
(6) O vyškrtnutí znalce ze seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory.
Představenstvo Komory vyškrtne znalce ze seznamu znalců Komory na jeho žádost.
Představenstvo Komory může znalce ze seznamu znalců Komory vyškrtnout dále zejména
tehdy, přestane-li znalec splňovat podmínky uvedené v odstavci 2 nebo neplní-li znalec
povinnosti vyplývající ze Stanov Komory pro znalce Komory, popř. porušil-li znalec jinak
povinnosti člena Komory. Bylo-li proti znalci zahájeno disciplinární řízení dle Disciplinárního
řádu Komory, představenstvo Komory může rozhodnout o pozastavení jeho znalecké činnosti
do pravomocného rozhodnutí ve věci. Stejně může rozhodnout, bylo-li proti znalci zahájeno
správní řízení či trestní stíhání v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře. Znalec je
povinen oznámit Kanceláři Komory, že proti němu bylo zahájeno disciplinární řízení dle
Disciplinárního řádu Komory nebo správní řízení či trestní stíhání v souvislosti s výkonem
povolání zubního lékaře, bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
(7) Znalec Komory je povinen vypracovat posudek řádně dle zadání, osobně, nestranně,
pravdivě a ve stanovené lhůtě. Není-li to možné, je znalec povinen vypracování posudku bez
zbytečného odkladu s uvedením důvodů odmítnout. Důvodnost odmítnutí posoudí orgán
Komory, který posudek zadal. Shledá-li odmítnutí nedůvodným, je znalec povinen posudek
vypracovat. V opačném případě zadá orgán Komory posudek jinému znalci nebo přijme jiné
opatření.
§ 20b
Závazná stanoviska a odborná stanoviska
(1) Komora vydává pro své členy závazná stanoviska k odborným problémům poskytování
zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Závazná stanoviska, která byla schválena
sněmem Komory, jsou závazná pro každého člena Komory. Závazná stanoviska předkládá
sněmu Komory ke schválení představenstvo Komory na návrh nebo po vyjádření vědecké
rady Komory.
(2) Představenstvo Komory nebo sněm Komory jsou oprávněni vydávat na návrh nebo po
vyjádření vědecké rady Komory odborná stanoviska k odborným problémům poskytování
zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Odborná stanoviska vyjadřují odborný názor
Komory k otázkám, kterých se týkají. Odborná stanoviska mají doporučující charakter.
(3) Obsahem závazného stanoviska nebo odborného stanoviska může být též vymezení

odborného standardu nebo stanovení odborného postupu. Odborný standard představuje
charakteristiku konkrétního výkonu, zákroku nebo jiného jednání z hlediska jeho minimálního
obsahu. Odborným postupem se rozumí vymezení konkrétního výkonu, zákroku nebo jiného
jednání z hlediska časové či funkční návaznosti jejich jednotlivých dílčích etap, fází nebo
prvků.
ČÁST ČTVRTÁ
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
§ 21
Majetek
(1) Majetkem Komory se stává majetek Lékařské komory stomatologů.
(2) Příjmy Komory tvoří:
a) registrační a členské příspěvky,
b) dotace a dary,
c) jiné příjmy, například výnosy z akcí a hospodářské činnosti,
d) výnosy z pokut, které připadají do sociálního fondu.
§ 22
Hospodaření
(1) Komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří dle ročního rozpočtu.
(2) Majetek Komory je určen k plnění úkolů vyplývajících ze zákona a řádů Komory.
Hospodaření se řídí Finančním řádem Komory, který je zpracován v souladu s obecně
platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů.
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23
Komora vydává jako zvláštní přílohu časopisu Komory Věstník Komory, ve kterém jsou
publikovány řády a závazná stanoviska Komory, včetně změn a doplňků.
§ 24
Platnost a účinnost
Tyto Stanovy Komory byly schváleny sněmem Komory dne 25.5. 2008 a tímto dnem
nabývají účinnosti.
Přechodné ustanovení ke změně stanov, účinné k 1. únoru 2013
Řád České stomatologické komory č. 2/2012 ze dne 18. 11. 2012, kterým se mění řád České
stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, řád České stomatologické komory č.
2/2011, jednací řád, řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád, a řád České
stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád
Čl. II
1. Účinností tohoto řádu je člen Komory zapsán v seznamu členů Oblastní komory, jejímž
prostřednictvím zaplatil anebo měl zaplatit část ročního členského příspěvku za rok 2013
nebo část ročního udržovacího příspěvku za rok 2013, stanovenou sněmem Komory; zápis

téhož člena Komory do seznamu každé další Oblastní komory ke dni účinnosti tohoto řádu
zaniká. Má se za to, že členové Komory, kteří byli k 31. lednu 2013 zapsáni i v seznamu
další Oblastní komory nebo dalších Oblastních komor, splnili ve vztahu k těmto
Oblastním komorám svoji oznamovací povinnost podle § 6a odst. 2 písm. f) stanov ČSK.
2. Členství v orgánu ani funkce, které trvají ke dni účinnosti tohoto řádu, nejsou zánikem
zápisu v seznamu členů Oblastní komory podle odstavce 1 dotčeny.
Přechodná ustanovení ke změně stanov účinná k 27. květnu 2015
1. Zápis znalce do seznamu znalců Komory, který byl proveden před účinností tohoto řádu,
není tímto řádem dotčen.
2. Žádosti o zápis do seznamu znalců Komory, které byly podány před účinností tohoto řádu
a na jejichž základě před účinností tohoto řádu nebyl proveden zápis do seznamu znalců
Komory, se projednají podle tohoto řádu; představenstvo poskytne žadateli přiměřenou
lhůtu k tomu, aby žadatel doplnil k žádosti o zápis podklady podle tohoto řádu.
Příloha č. 1 Stanov (§ 15 odst. 7 písm. h)
Statut legislativního výboru
1. Legislativní výbor sněmu Komory je volen a odvoláván sněmem Komory na volební
období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen ze členů sněmu Komory. Spolupracuje s
centrálními orgány Komory, ředitelem Kanceláře Komory a advokátní poradenskou
kanceláří.
2. Povinností legislativního výboru sněmu Komory je sledovat a hodnotit návrhy vnitřních
řádů a jejich novel předkládaných ke schválení zasedání sněmu Komory. Na základě
posouzení návrhů, jejich případných právních posudků a dalších stanovisek se k nim
vyjadřuje.
3. Právem člena legislativního výboru je být včas a komplexně informován o konečném
znění veškerých navrhovaných vnitřních řádů a novel i s jejich případným hodnocením,
komentářem a právním posudkem. Informaci o konečném znění předává na jednání
legislativního výboru jeho členům osobně předkladatel návrhu ihned po té, kdy je konečné
znění připraveno, nejpozději tak, aby jednání legislativního výboru mohlo proběhnout v
den před projednáváním návrhu sněmem Komory.
4. K přednesení vyjádření legislativního výboru k projednávanému návrhu volí legislativní
výbor svého zpravodaje. Tato skutečnost nebrání ostatním členům legislativního výboru,
aby při projednávání novely přednesli svůj osobní názor jako členové sněmu Komory.
Statut rozpočtového výboru
PREAMBULE
Rozpočtový výbor je výborem sněmu Komory. Je volen a odvoláván sněmem Komory na
volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen z pěti členů sněmu Komory. Na
prvním zasedání rozpočtového výboru v daném volebním období zvolí jeho členové ze svého
středu předsedu. Výbor zasedá několikrát v roce, a to podle potřeby. Spolupracuje s
hospodářem Komory a s ředitelem Kanceláře Komory.
I.
Povinností rozpočtového výboru je především hodnocení návrhu rozpočtu Komory. Na
základě analýzy rozpočtů z minulých období a vzhledem k aktuální situaci a stavu

hospodaření Komory připomínkuje výbor návrh rozpočtu a doporučuje sněmu Komory
přijímat příslušná opatření.
II.
Právem členů rozpočtového výboru je po dohodě s hospodářem Komory a ředitelem
Kanceláře Komory nahlížet do dokumentů majících vztah k tvorbě rozpočtu. Rozpočtový
výbor je při plnění svých úkolů rovněž oprávněn vyžadovat součinnost revizní komise
Komory a představenstva Komory.

Statut výboru pro vysoké školy
Výbor pro vysoké školy je výborem sněmu Komory. Tvoří ho členové sněmu Komory –
zástupci lékařských fakult. Je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného
sněmu a je mu podřízen. Na prvním zasedání výboru zvolí jeho členové svého předsedu.
Výbor spolupracuje s představenstvem Komory a s ředitelem Kanceláře Komory.
I.
Výbor předkládá představenstvu Komory a sněmu Komory podněty stomatologických klinik.
II.
Výbor navrhuje představenstvu Komory využití Účtu klinik a informuje o jeho čerpání 1x
ročně sněm Komory.

