FINANČNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
Tento Finanční řád upravuje způsob hospodaření České stomatologické komory (dále jen
„Komory“), vybírání poplatků a příspěvků od členů Komory, tvorbu fondů a jejich použití a
vydávání předpisů, upravujících použití finančních prostředků Komory.
ČÁST PRVNÍ
§1
(1) Komora je právnickou osobou, vzniklou ze zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České
lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
(2) Komora hospodaří se svým majetkem podle ročního rozpočtu, který schvaluje sjezd
delegátů Komory (dále jen „sněm Komory“).
§2
Podnikání
(1) Komora může podnikat podle platných právních předpisů.
(2) Komora podle rozhodnutí sněmu Komory může zakládat své vlastní podniky nebo může
vstupovat jako akcionář do akciových společností a může se účastnit na zřizování jiných
podniků.
§3
Oblastní stomatologická komora
(1) Oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory”) nemají právní subjektivitu.
Jejich pravomoci v hospodářské oblasti jsou dány Finančním řádem Komory.
(2) Oblastní komora může získávat finanční prostředky i formou výstav se zaměřením na
problematiku stomatologické praxe, organizovat vzdělávací kursy jednodenní i víkendové a
vydávat publikace, které se týkají potřeb stomatologické praxe.
(3) Stanovený finanční objem hospodaření vyjádřený v § 3 odst. 2 pro Oblastní komoru je
limitován 100 000,- Kč na jednu každou akci. V případě plánovaného překročení tohoto
limitu je Oblastní komora povinna konzultovat svůj hospodářský záměr a vyžádat si před
podpisem příslušných smluv zajišťujících akci souhlas představenstva Komory.
(4) Představenstvo Oblastní komory je povinno předávat v určených termínech účetní doklady
sloužící k evidenci hospodaření ekonomickému oddělení Kanceláře Komory. V případě
opakovaného nedodržení těchto povinností má představenstvo Komory právo po schválení
sněmem Komory odejmout příslušné Oblastní komoře pravomoc v hospodaření na dobu
určitou, ev. neurčitou.
(5) V právních úkonech, týkajících se Oblastní komory, jedná jménem Komory předseda
představenstva Oblastní komory na základě plné moci udělené mu prezidentem.
ČÁST DRUHÁ
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A REGISTRAČNÍ POPLATEK
§4
(1) Členové Komory platí registrační poplatek a následující členské příspěvky:

a) roční členský příspěvek,
b) roční evidenční příspěvek.
(2) Druh, kategorie, výši nebo způsob jejího stanovení a rozdělení členských příspěvků a výši
registračního poplatku schvaluje sněm Komory v příloze č. 1 tohoto řádu. Sněm Oblastní
komory může schválit úlevu na členském příspěvku či poplatku, stanoví-li tak příloha č. 1
tohoto řádu. Úleva na příspěvku či poplatku se vztahuje jen na ty členy Komory, kteří jsou
zapsáni v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, jejíž sněm úlevu schválil.
(3) Nebyl-li sněm Oblastní komory na jednání, na kterém měl být projednán návrh
představenstva Oblastní komory na schválení výše úlevy na členském příspěvku či poplatku
nebo jejich změny, usnášeníschopný, může představenstvo Oblastní komory takový návrh
předložit představenstvu Komory. Při projednávání takto předloženého návrhu nejsou
přípustné pozměňovací návrhy. Usnesení představenstva Komory, jímž bude takto předložený
návrh schválen, má stejné účinky jako usnesení sněmu Oblastní komory, jímž se schvaluje
výše úlevy na členském příspěvku či poplatku nebo jejich změny.
(4) Úlevu na členském příspěvku či poplatku ani jejich výši nebo jejich změnu nelze schválit
se zpětnou účinností.
(5) Schválenou výši úlevy na členském příspěvku či poplatku oznámí Oblastní komora
Kanceláři Komory nejpozději do 15. prosince kalendářního roku bezprostředně
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém má schválená výše úlevy na členském
příspěvku či poplatku začít platit. Neoznámí-li Oblastní komory schválenou výši úlevy podle
předchozí věty včas, hledí se na usnesení sněmu Oblastní komory, jímž byla výše úlevy
schválena, jako by nebylo přijato.
§5
Registrační poplatek
(1) Registrační poplatek je nevratným poplatkem za podání žádosti o zápis do seznamu členů
Komory. Registrační poplatek je splatný při podání žádosti o zápis do seznamu členů
Komory.
(2) Výši registračního poplatku a výši části registračního poplatku, která připadá Komoře,
stanoví příloha č. 1.
§6
Roční členský příspěvek
(1) Roční členský příspěvek platí člen Komory v každém kalendářním roce.
(2) Základní výši ročního členského příspěvku, minimální výši ročního členského příspěvku,
výši části ročního členského příspěvku připadající Komoře (dále jen „podíl Komory“) a
přípustné úlevy na ročním členském příspěvku, které může schválit sněm Oblastní komory,
stanoví příloha č. 1. Schválené úlevy nesmí v souhrnu snížit výši ročního členského příspěvku
tak, aby nedosahovala ani výše podílu Komory.
(3) Členové Komory zapsaní v seznamu členů vedeném Oblastní komorou se pro účely
zjištění výše úlevy a výše podílu Komory zařazují do kategorií, které včetně jejich popisu
stanoví příloha č. 1. Člen Komory zapsaný v seznamu členů vedeném Oblastní komorou
zaplatí v kalendářním roce roční členský příspěvek ve výši odpovídající příslušné kategorii.
(4) Člen Komory zapsaný v seznamu členů vedeném Oblastní komorou zaplatí roční členský
příspěvek do 31. ledna příslušného kalendářního roku podle stavu ke dni 5. ledna příslušného
kalendářního roku. V kalendářním roce, v němž členu Komory vzniklo členství v Komoře, je
roční členský příspěvek takového člena Komory splatný do 15 dnů od vzniku členství
v Komoře, ne však dříve než 31. ledna.

(5) Dojde-li v příslušném kalendářním roce po 5. lednu ke změně skutečností rozhodných pro
zařazení člena Komory do kategorie (dále jen „změna rozhodných skutečností“), je
nedoplatek na ročním členském příspěvku, pokud vznikl, splatný do 30 dnů ode dne, kdy
došlo ke změně rozhodných skutečností.
(6) Informaci o tom, do které kategorie byl zařazen a jaká je výše ročního členského
příspěvku, kterou je povinen zaplatit, zpřístupní Komora členu Komory do 10. ledna
příslušného kalendářního roku (dále jen „informace o výši příspěvku“). V kalendářním roce,
v němž členu Komory vzniklo členství v Komoře, zpřístupní Komora takovému členu
Komory informaci o výši příspěvku společně s oznámením o vzniku členství v Komoře, ne
však dříve než 10. ledna. Dojde-li u člena Komory v příslušném kalendářním roce po 5. lednu
ke změně rozhodných skutečností, zpřístupní Komora takovému členu Komory informaci o
výši příspěvku do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o změně rozhodných skutečností dozví.
Ustanovení tohoto řádu o splatnosti ročního členského příspěvku nejsou tímto odstavcem
dotčena.
(7) Člen Komory, který není ke dni 5. ledna příslušného kalendářního roku zapsán v žádném
seznamu členů vedeném Oblastní komorou s výjimkou člena Komory, jehož zápis v seznamu
členů vedeném Oblastní komorou zanikl podle § 3a odst. 6 písm. d) stanov Komory, zaplatí
roční členský příspěvek v základní výši. Roční členský příspěvek v základní výši je splatný
31. ledna.
(8) Člen Komory, který není ke dni 5. ledna příslušného kalendářního roku zapsán v žádném
seznamu členů vedeném Oblastní komorou, protože jeho zápis v seznamu členů vedeném
Oblastní komorou zanikl podle § 3a odst. 6 písm. d) stanov Komory, zaplatí do 31. ledna
příslušného kalendářního roku roční členský příspěvek v minimální výši. Jestliže však takový
člen Komory bude v průběhu příslušného kalendářního roku kdykoliv po 5. lednu zapsán do
seznamu členů vedeného Oblastní komorou, zaplatí v tomto kalendářním roce roční členský
příspěvek ve výši odpovídající příslušné kategorii. Nedoplatek na ročním členském příspěvku
takový člen Komory do 15 dnů od provedení zápisu, ne však dříve než 31. ledna.
(9) Komora vrátí členu Komory přeplatek na ročním členském příspěvku jen v případě, že
bude prokázán do 60 dnů od skončení příslušného kalendářního roku, nestanoví-li příloha č. 1
jinak.
§ 6a
Roční evidenční příspěvek
(1) Roční evidenční příspěvek je povinen platit člen Komory, který vykonává povolání
zubního lékaře na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů není zapsán. Vykonává-li
člen Komory povolání zubního lékaře na území více Oblastních komor, v jejichž seznamech
členů není zapsán, je povinen platit roční evidenční příspěvek v každé takové Oblastní
komoře s výjimkou Oblastní komory, na jejímž území vykonává povolání zubního lékaře
pouze formou pohotovostní služby, popř. lékařské služby první pomoci.
(2) Výši ročního evidenčního příspěvku stanoví příloha č. 1.
(3) Roční evidenční příspěvek je splatný 31. ledna příslušného kalendářního roku.
V kalendářním roce, ve kterém člen Komory zahájil výkon povolání na území Oblastní
komory, v jejímž seznamu členů není zapsán, je roční evidenční příspěvek splatný do 15 dnů
ode dne zahájení výkonu povolání na jejím území.
§ 6b
Společné ustanovení k členským příspěvkům

(1) Výkonem povolání zubního lékaře se pro účely tohoto řádu rozumí preventivní,
diagnostická, léčebná, posudková a dispenzární péče a vzdělávací, výzkumná, vývojová a
revizní činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně.
(2) Pro účely tohoto řádu platí, že povolání zubního lékaře vždy vykonává člen Komory, který
je
a) poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, orální a maxilofaciální
chirurgie, ortodoncie nebo klinická stomatologie (dále jen „poskytovatel v zubním lékařství“),
b) společníkem nebo členem právnické osoby, která je poskytovatelem v zubním lékařství,
nebo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je
poskytovatelem v zubním lékařství,
c) ustanoven do funkce odborného zástupce, vedoucího (zubního) lékaře nebo primáře u
poskytovatele v zubním lékařství,
d) zaměstnancem poskytovatele v zubním lékařství,
a to i tehdy, jestliže sám péči uvedenou v odstavci 1 neposkytuje ani činnosti uvedené
v odstavci 1 nevykonává.
(3) Za výkon povolání se pro účely tohoto řádu nepovažuje
a) vzdělávací činnost spočívající pouze v realizaci teoretických přednášek,
b) předepisování léčivých přípravků pro vlastní potřebu,
(4) Za výkon povolání se pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku nepovažuje též
výkon povolání členem Komory uvedeným v odstavci 2 písm. a), b) a d), který osobně
celodenně pečuje o dítě do 4 let věku; jde-li o členy Komory, kteří žijí ve společné
domácnosti, vztahuje se ustanovení tohoto písmene jen na jednoho z nich.
§7
Úhrady za některé služby poskytované členům Komory
(1) Za službu uvedenou v příloze č. 1 platí člen Komory úhradu, jejíž výše se zjistí jako
součet dílu Komory a dílu Oblastní komory. Výši dílu Komory stanoví příloha č. 1. Výši dílu
Oblastní komory stanoví příloha č. 1 nebo, je-li to uvedeno v příloze č. 1, sněm Oblastní
komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán. Díl Oblastní komory nesmí převýšit
díl Komory.
(2) Schválenou výši dílu Oblastní komory oznámí Oblastní komora Kanceláři Komory
nejpozději do 15. prosince kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu
roku, ve kterém má schválená výše dílu Oblastní komory začít platit. Neoznámí-li Oblastní
komora schválenou výši dílu Oblastní komory podle předchozí věty včas, hledí se na usnesení
sněmu Oblastní komory, jímž byla výše dílu Oblastní komory schválena, jako by nebylo
přijato.
§ 7a
Placení registrační poplatku, členských příspěvků a úhrad za některé služby poskytované
členům Komory
(1) Registrační poplatek, roční členský příspěvek i úhradu za některé služby poskytované
členům Komory platí člen Komory na účet Komory, který mu pro tento účel Komora označí.
Roční evidenční příspěvek platí člen Komory na účet příslušné Oblastní komory.
(2) Do 10 dnů od skončení každého kalendářního měsíce Kancelář Komory provede a
Oblastní komoře zpřístupní měsíční zúčtování, ve kterém uvede u každé platby přijaté na její
účet podle odstavce 1 věty první účel platby a její rozdělení na část připadající Komoře a na
část připadající Oblastní komoře.
(3) Ve lhůtě podle odstavce 3 Kancelář Komory převede

(a) zaplacený registrační poplatek, snížený o část registračního poplatku, která připadá
Komoře, na účet Oblastní komory, do jejíhož seznamu členů byl člen zapsán po zápisu do
seznamu členů Komory (§ 3a odst. 1 stanov Komory),
(b) zaplacený roční členský příspěvek, snížený o podíl Komory, na účet Oblastní komory,
v jejímž seznamu členů byl člen Komory, který roční členský příspěvek zaplatil, zapsán k 5.
lednu příslušného kalendářního roku. Zaplacený roční členský příspěvek, který zaplatil člen
Komory v kalendářním roce, v němž mu vzniklo členství v Komoře, snížený o podíl Komory,
převede Komora na účet Oblastní komory, do jejíhož seznamu členů byl člen Komory zapsán
po zápisu do seznamu členů Komory (§ 3a odst. 1 stanov Komory),
(c) zaplacený nedoplatek na ročním členském příspěvku podle § 6 odst. 5, snížený o
nedoplatek na podílu Komory, na účet Oblastní komory, v jejímž seznamu byl člen Komory,
který nedoplatek na ročním členském příspěvku zaplatil, zapsán ke dni splatnosti nedoplatku
na ročním členském příspěvku,
(d) zaplacenou úhradu za některé služby poskytované členům Komory, sníženou o díl
Komory, na účet Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán ke dni
podání žádosti o poskytnutí služby, které se úhrada týká.
(4) Kancelář Komory převede částku ve výši jedné pětiny základní výše ročního členského
příspěvku, zaplaceného členem Komory podle § 6 odst. 7, na účet první Oblastní komory, do
jejíhož seznamu byl člen Komory, který zaplatil roční členský příspěvek v základní výši,
v příslušném kalendářním roce zapsán. Kancelář Komory převod podle tohoto odstavce
zahrne do měsíčního zúčtování a provede do 10 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve
kterém byl člen Komory zapsán do seznamu členů Oblastní komory.
§8
Vymáhání registračního poplatku, členských příspěvků a úhrad za služby
(1) Registrační poplatek, členské příspěvky a úhrady za služby Komory poskytované členům
Komory vymáhá Kancelář Komory.
(2) Představenstvo Komory může rozhodnout o upuštění od vymáhání registračního poplatku,
členských příspěvků nebo úhrad za služby Komory poskytované členům Komory, jestliže je
zřejmé, že vymáhání není nebo nebude účelné.
(3) Vymůže-li Kancelář Komory registrační poplatek, členský příspěvek či úhradu za služby
Komory poskytované členů Komory, které podle tohoto řádu náležely Oblastní komoře nebo
které Oblastní komora převedla na účet Komory podle § 6 odst. 5 písm. b), převede
vymoženou částku po odečtení nákladů vymáhání na účet této Oblastní komory.
§ 8a
(1) Ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů
Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti může představenstvo Komory na žádost
člena Komory podanou prostřednictvím představenstva Oblastní komory poplatek nebo
příspěvek zcela nebo zčásti prominout, a to i tehdy, stal-li se poplatek nebo příspěvek již
splatným.
(2) Promine-li představenstvo Komory splatný poplatek nebo příspěvek zcela, má se za to, že
povinnost uhradit tento poplatek či příspěvek nevznikla. Promine-li představenstvo Komory
splatný poplatek nebo příspěvek pouze zčásti, má se za to, že povinnost uhradit tento poplatek
nebo příspěvek vznikla pouze do výše částky, která zůstala rozhodnutím představenstva
Komory nedotčena.
(3) Proti rozhodnutí představenstva Komory o žádosti o prominutí poplatku nebo příspěvku se
nelze odvolat. Písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí se doručí členu Komory, kterého se

týká, předsedovi představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu je tento člen Komory
zapsán, a předsedovi Revizní komise Komory.
ČÁST TŘETÍ
FONDY A JEJICH POUŽITÍ
§9
Fondy
(1) Ke krytí finančních potřeb Komory jsou zřizovány následující fondy:
a) základní fond,
b) sociální fond,
c) ostatní fondy podle rozhodnutí sněmu Komory.
(2) Ke krytí finančních potřeb Oblastní komory je zřízen základní fond. Ostatní fondy mohou
být zřízeny rozhodnutím Oblastního shromáždění členů, s výjimkou sociálního fondu.
§ 10
Základní fond
(1) Do základního fondu jsou převáděny prostředky pocházející z hospodářské činnosti, dary,
popř. další dlouhodobé zdroje schválené sněmem Komory.
(2) Základní fond je možno použít na financování výdajů investiční povahy.
(3) Pro základní fond se zřizuje zvláštní podúčet.
§ 11
Sociální fondy
(1) Zřízení sociálního fondu Komory vychází z ustanovení - § 15 odst. 2 písmene g) zákona
ČNR č. 220/91 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České
lékárnické komoře.
(2) Vytváří se za účelem podpory členů Komory a jejich rodinných příslušníků, kteří se
nezaviněně ocitli ve finanční tísni, a k poskytování právní pomoci ve sporech spojených s
výkonem povolání.
(3) Fond je tvořen výnosem peněžitých pokut, uložených členům Komory v disciplinárním
řízení, dary fondu, úroky z jmění fondu.
(4) Čestná rada Oblastní komory má oznamovací povinnost do centra Komory o udělení a
výši pokuty (§ 7 odst. 3 Disciplinárního řádu Komory). V případě neplnění těchto povinností
zahájí čestná rada Komory na doporučení revizní komise Komory disciplinární řízení.
(5) Se sociálním fondem hospodaří představenstvo Komory na doporučení Oblastní komory.
(6) Představenstvo Komory je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření se sociálním
fondem nejpozději do 30. června kalendářního roku.
(7) Zůstatky z fondu za kalendářní rok se převádějí do příštího roku.
(8) Revizní komise Komory je oprávněna kdykoliv zjišťovat správnost hospodaření s fondem.
(9) Pro sociální fond se zřizuje zvláštní podúčet.
ČÁST ČTVRTÁ
MAJETEK A JEHO POUŽITÍ
§ 12

(1) Majetek Komory tvoří:
\− finanční prostředky na účtech,
\− zásoby materiálu,
\− duševní majetek,
\− ostatní aktiva a pohledávky.
(2) Majetek Komory spravuje a chrání představenstvo Komory, majetek Oblastní komory
spravuje a chrání představenstvo Oblastní komory.
(3) Duševní majetek, tj. autorská práva, lektorské aktivity, expertizy, zpracovávané údaje a
jiný spravuje a chrání představenstvo Komory a v jednotlivých případech je může delegovat
na Oblastní komory.
§ 13
Použití majetku
Použití majetku Komory a Oblastní komory se řídí obecně závaznými předpisy a v
konkrétních hospodářských a obchodních smlouvách podle rozhodnutí představenstev.
ČÁST PÁTÁ
§ 14
Rozpočty a náklady
(1) Rozpočty jsou podmínkou pro hospodaření Komory a Oblastní komory. Rozpočet, který
nebude respektovat vyrovnanost příjmové a výdajové části, lze schválit jen s rozhodnutím o
krytí schodku.
(2) Rozpočet Komory navrhuje představenstvo Komory a schvaluje sněm Komory. Rozpočet
Oblastní komory navrhuje představenstvo Oblastní komory schvaluje sněm Oblastní komory.
Nebyl-li sněm Oblastní komory na jednání, na kterém měl být projednán návrh představenstva
Oblastní komory na schválení rozpočtu Oblastní komory, usnášeníschopný, může
představenstvo Oblastní komory takový návrh předložit představenstvu Komory.
Představenstvo Komory návrh projedná, nevyjádří-li vůli se jím nezabývat. Při projednávání
takto předloženého návrhu nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Usnesení představenstva
Komory, jímž bude takto předložený návrh schválen, má stejné účinky jako usnesení sněmu
Oblastní komory, jímž se schvaluje rozpočet Oblastní komory.
(3) Pokud při schvalování rozpočtu dá oblastní shromáždění členů představenstvu OSK
mandát k tomu, aby účelně naložilo s eventuálními volnými disponibilními finančními
prostředky, bude se vždy jednat o nákupy, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40
000,- Kč.
(4) V případě, že představenstvo OSK rozhodne
o nákupu, který v jednotlivém případě překročí částku uvedenou v odst. 3, je třeba aktuálně
svolat oblastní shromáždění členů, které výdej schválí.
(5) Nebude-li možné z jakýchkoli důvodů postupovat podle odst. 3 nebo 4, bude tuto situaci
řešit představenstvo OSK s představenstvem ČSK.
(6) Čerpání nákladů podle schváleného rozpočtu je sledováno podle jednotlivých položek.
V případě překročení některé z položek rozpočtu je povinen hospodář rozpočtovou položku
projednat v představenstvu Komory nebo představenstvu Oblastní komory, informovat o
důvodu překročení a navrhnout řešení.
(7) Za sledování nákladů a čerpání rozpočtu zodpovídá hospodář Komory nebo Oblastní
komory. Pravomoci a povinnosti hospodáře deleguje představenstvo Komory nebo Oblastní
komory na jednoho ze svých členů, který uzavírá hmotnou odpovědnost a příslušné pojištění.

(8) Zprávu o hospodaření a stavu majetku Oblastní komory k 31. prosinci běžného roku
zpracuje její hospodář a předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu Oblastní komory. Zprávu
o hospodaření a stavu majetku Komory k 31. prosinci běžného roku zpracuje její hospodář a
předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu Komory.
(9) Proplácení cestovních výloh se řídí vyhláškami MPSV ČR. Cestovní výlohy členů sněmu,
spojené s účastí na sněmech Komory, mohou být na základě čestného prohlášení refundovány
příslušným Oblastním komorám ve výši nákladů na prostředky hromadné dopravy.
(10) Náhrada za ztrátu času spojená s výkonem funkce v orgánech Komory i Oblastní komory
se proplácí na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin nebo paušálně za
kalendářní měsíc, v němž členství v orgánu nebo funkce trvaly, nebo jinou paušální náhradou;
náhrada za ztrátu času spojenou s expertní činností se proplácí vždy na základě čestného
prohlášení o počtu vykázaných hodin. Výši náhrady za jednu hodinu, výši paušální měsíční
náhrady, jinou paušální náhradu a další podmínky vzniku nároku na paušální měsíční náhradu
a jinou paušální náhradu a na jejich výplatu schvaluje pro členy orgánů Komory sněm
Komory a pro členy orgánů Oblastní komory sněm Oblastní komory; § 4 odst. 3 a 4 se použijí
obdobně. Nerozhodne-li sněm Komory a v případě náhrady za ztrátu času členů orgánů
Oblastní komory sněm Oblastní komory jinak, zvyšuje se výše náhrady za jednu hodinu, výše
paušální měsíční náhrady i výše jiné paušální náhrady vždy k 1. dubnu kalendářního roku o
míru inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen,
vyhlášenou Českým statistickým úřadem pro bezprostředně předcházející kalendářní rok.
Jestliže členství v orgánu nebo funkce trvaly pouze po část kalendářního měsíce, snižuje se
výše paušální měsíční náhrady za tento kalendářní měsíc poměrně podle počtu dnů, v nichž
členství v orgánu nebo funkce trvaly. Celková výše náhrad za ztrátu času musí být
samostatnou položkou navrhovaných rozpočtů Komory a Oblastní komory.
(11) Žádosti Oblastních komor o refundaci náhrad za ztrátu času, jsou-li propláceny na
základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin, a cestovních výloh ve výši nákladů na
prostředky hromadné dopravy členů sněmu komory spojené s účastí na jednání sněmu
Komory musí být předloženy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
(12) Členům Komory pověřeným prací v komisích bude tato práce honorována dle platných
předpisů.
§ 15
Závěrečná ustanovení
(1) Způsob hospodaření a čerpání prostředků mohou v jednotlivých případech řešit
samostatné předpisy.
(2) Tento Finanční řád Komory včetně příloh byl schválen na sněmu Komory dne 8. 11. 2009
a nabývá účinnosti dne 1.1.2010.

Příloha č. 1 finančního řádu Komory
První část: členské příspěvky a poplatky

Registrační poplatek

-

-

-

-

Roční evidenční příspěvek

Minimální
výše

Podíl
Komory

Přípustné úlevy pro členy Komory
zapsané v seznamu členů vedeném
Oblastní komorou

1 500 Kč

-

1 000 Kč

-

500 Kč

-

0 Kč

-

25 000 Kč

-

25 000 Kč

-

-

500 Kč

500 Kč

-

Základní
výše

-

Člen Komory, který není ke dni 5. ledna příslušného kalendářního
roku zapsán v žádném seznamu členů vedeném Oblastní komorou, s
výjimkou člena Komory, jehož zápis v seznamu členů vedeném
Oblastní komorou zanikl podle § 3a odst. 6 písm. d) stanov Komory

-

Člen Komory, který není ke dni 5. ledna příslušného kalendářního
roku zapsán v žádném seznamu členů vedeném Oblastní komorou,
protože jeho zápis v seznamu členů vedeném Oblastní komorou
zanikl podle § 3a odst. 6 písm. d) stanov Komory

P

Člen Komory zapsaný v seznamu členů vedeném Oblastní komorou,
který v kalendářním roce, byť dočasně či jednorázově, vykonával
povolání zubního lékaře v České republice.

25 000 Kč

-

4 900 Kč

A

Člen Komory po dobu kalendářního roku, kdy mu poprvé vzniklo
členství v Komoře, a kalendářního roku bezprostředně následujícího
(dále jen „první dva roky členství“), který
a) je po dobu prvních dvou let členství zapsán v seznamu členů
vedeném Oblastní komorou,
b) je nejméně po dobu prvních dvou let členství zařazen do vstupního
vzdělávacího programu praktické zubní lékařství v rámci systému
celoživotního vzdělávání Komory, a
c) absolvoval všechny předepsané vzdělávací akce vstupního
vzdělávacího programu praktické zubní lékařství v rámci systému
celoživotního vzdělávání Komory do 4 let od úspěšného absolvování
magisterského vzdělávacího programu zubní lékařství.

25 000 Kč

-

0 Kč

Roční členský příspěvek

Úleva pro člena Komory zapsaného v seznamu
členů vedeném Oblastní komorou, který se
předcházejícím roce zúčastnil alespoň jednoho
jednání sněmu Oblastní komory

Popis a další ustanovení

Úleva pro člena Komory zapsaného v seznamu
členů vedeném Oblastní komorou, který v
předcházejícím kalendářním roce řádně a včas
splnil kontrolní a oznamovací povinnost podle §
6a odst. 4 stanov Komory

Kategorie

Základní úleva pro členy Komory zapsané v
seznamu členů vedeném Oblastní komorou

Název příspěvku nebo
poplatku

N

Člen Komory zapsaný v seznamu členů vedeném Oblastní komorou,
který v kalendářním roce nevykonával v České republice povolání
zubního lékaře, a to ani dočasně či jednorázově

25 000 Kč

-

500 Kč

Druhá část: Úhrady za některé služby
Úhrada za některé služby Komory poskytované členům Komory
za zpracování žádosti o vydání licence
za zpracování žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků na věcné, technické a personální vybavení
za zpracování žádosti o vydání Osvědčení o splnění odborné praxe k samostatnému výkonu povolání

díl Oblastní komory

díl Komory
0 Kč

1 000 Kč

300 Kč

0 Kč

0 Kč

1 000 Kč

za zpracování žádosti o vydání osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání nebo osvědčení o absolvování jednorázového vzdělávacího
programu

podle rozhodnutí sněmu
Oblastní komory

500 Kč

za zpracování žádosti o vydání osvědčení absolventa celoživotního vzdělávání v zahraničí (§ 10 odst. 4 řádu celoživotního vzdělávání)

podle rozhodnutí sněmu
Oblastní komory

1 000 Kč

za zpracování žádosti o prodloužení platnosti osvědčení (§ 10 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání)

podle rozhodnutí sněmu
Oblastní komory

500 Kč

za zpracování žádosti o započítání kreditů za vzdělávací akce neregistrované v systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou nebo za jiné
formy vzdělávání nebo jiné odborné činnosti (§ 12 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání)
za zpracování žádosti o vykonání profesní zkoušky. Úhrada se neplatí za podání žádosti o vykonání profesní zkoušky, jde-li o postup podle § 10 odst. 4 řádu
celoživotního vzdělávání

0 Kč
podle rozhodnutí sněmu
Oblastní komory

500 Kč
1 000 Kč

za zpracování žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky

0 Kč

1 000 Kč

za zpracování žádosti o opakování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů (čl. II bod 5. řádu ČSK č. 1/2016)

0 Kč

1 000 Kč

za zpracování žádosti o změnu termínu profesní zkoušky, termínu opakované profesní zkoušky nebo termínu opakování profesní zkoušky podle dosavadních
předpisů – první změna

0 Kč

500 Kč

za zpracování žádosti o změnu termínu profesní zkoušky, termínu opakované profesní zkoušky nebo termínu opakování profesní zkoušky podle dosavadních
předpisů – druhá změna

0 Kč

3 000 Kč

za zpracování žádosti o změnu termínu profesní zkoušky, termínu opakované profesní zkoušky nebo termínu opakování profesní zkoušky podle dosavadních
předpisů – každá další změna

0 Kč

6 000 Kč

za zpracování opakovaného podání žádosti o vykonání profesní zkoušky podle dosavadních předpisů – první opakované podání

0 Kč

3 000 Kč

za zpracování opakovaného podání žádosti o vykonání profesní zkoušky podle dosavadních předpisů – každé další opakované podání

0 Kč

6 000 Kč

Přechodná ustanovení ke změně finančního řádu účinné od 1. ledna 2020
Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Člen Komory zařazený v kategorii N, který před účinností tohoto řádu dosáhl 70 let věku,
je osvobozen od placení ročního členského příspěvku.
2. Člen Komory, jemuž poprvé vzniklo členství v Komoře v roce 2019 a který byl v tomto
roce zařazen do kategorie „absolventi“, se v roce 2020 zařadí do kategorie A, bude-li
nejpozději 30. ledna 2020 zařazen do vstupního vzdělávacího praktické zubní lékařství
v rámci systému celoživotního vzdělávání Komory a všechny předepsané vzdělávací akce
tohoto vzdělávacího programu absolvuje nejpozději do 4 let od úspěšného absolvování
magisterského vzdělávacího programu zubní lékařství.
3. Do doby, než sněm Oblastní komory nebo v případech upravených finančním řádem sněm
Komory schválí jinou výši základní úlevy pro členy Komory zapsané v seznamu členů
vedeném Oblastní komorou, se výše této úlevy stanoví pro jednotlivé Oblastní komory
v příloze č. 1 tohoto řádu.
Příloha č. 1 řádu č. 1/2019

OSK

základní úleva
v kategorii P

základní úleva
v kategorii A

základní úleva
v kategorii N

BENEŠOV

19 100 Kč

24 900 Kč

24 400 Kč

BEROUN

19 100 Kč

25 000 Kč

24 500 Kč

BLANSKO

17 500 Kč

24 700 Kč

24 500 Kč

BRNO

17 400 Kč

24 750 Kč

24 100 Kč

BRNO-VENKOV

17 500 Kč

24 600 Kč

24 400 Kč

BŘECLAV

17 500 Kč

24 600 Kč

24 400 Kč

ČESKÉ BUDĚJOVICE

18 600 Kč

24 400 Kč

24 300 Kč

ČESKÁ LÍPA

19 100 Kč

25 000 Kč

24 300 Kč

DĚČÍN

18 100 Kč

24 600 Kč

24 300 Kč

FRÝDEK MÍSTEK

17 500 Kč

24 400 Kč

24 100 Kč

HAVLÍČKŮV BROD

17 000 Kč

24 400 Kč

24 500 Kč

HODONÍN

17 750 Kč

24 600 Kč

24 300 Kč

HRADEC KRÁLOVÉ

18 650 Kč

24 500 Kč

24 100 Kč

CHOMUTOV

19 300 Kč

24 400 Kč

24 300 Kč

JIČÍN

19 200 Kč

24 700 Kč

24 300 Kč

JIHLAVA

16 400 Kč

24 400 Kč

24 200 Kč

JINDŘICHŮV HRADEC

18 300 Kč

24 600 Kč

24 400 Kč

KARLOVARSKÝ KRAJ

17 700 Kč

24 800 Kč

24 400 Kč

KARVINÁ

17 500 Kč

24 500 Kč

24 300 Kč

KLADNO

17 500 Kč

24 400 Kč

24 200 Kč

KLATOVY

19 000 Kč

24 500 Kč

24 300 Kč

KROMĚŘÍŽ

17 200 Kč

24 100 Kč

24 500 Kč

LIBEREC

18 900 Kč

24 400 Kč

24 000 Kč

LITOMĚŘICE

18 500 Kč

25 000 Kč

24 400 Kč

LITOMYŠL

16 900 Kč

24 200 Kč

24 100 Kč

MOST

19 000 Kč

25 000 Kč

24 400 Kč

NÁCHOD

15 200 Kč

24 700 Kč

24 500 Kč

NOVÝ JIČÍN

17 900 Kč

25 000 Kč

24 500 Kč

OLOMOUC

17 700 Kč

24 400 Kč

24 300 Kč

OPAVA

18 400 Kč

24 900 Kč

24 400 Kč

OSTRAVA

17 500 Kč

24 000 Kč

24 100 Kč

PARDUBICE

17 500 Kč

24 400 Kč

24 000 Kč

PELHŘIMOV

17 200 Kč

24 500 Kč

24 500 Kč

PÍSEK

18 500 Kč

24 700 Kč

24 500 Kč

PLZEŇ

18 200 Kč

25 000 Kč

24 200 Kč

PODĚBRADY

18 900 Kč

25 000 Kč

24 500 Kč

PRAHA 1

19 200 Kč

24 600 Kč

24 500 Kč

PRAHA 2

19 100 Kč

24 750 Kč

24 500 Kč

PRAHA 3

18 800 Kč

24 600 Kč

24 300 Kč

PRAHA 4

18 900 Kč

25 000 Kč

24 400 Kč

PRAHA 5

18 800 Kč

25 000 Kč

24 200 Kč

PRAHA 6

18 800 Kč

24 400 Kč

24 000 Kč

PRAHA 7

18 300 Kč

24 400 Kč

24 000 Kč

PRAHA 8

18 900 Kč

24 500 Kč

24 100 Kč

PRAHA 9

18 300 Kč

24 600 Kč

24 500 Kč

PRAHA 10

19 000 Kč

24 700 Kč

24 200 Kč

PRAHA Z-V

18 100 Kč

24 600 Kč

24 000 Kč

PROSTĚJOV

19 500 Kč

24 400 Kč

24 500 Kč

PŘÍBRAM

18 500 Kč

24 700 Kč

24 400 Kč

RYCHNOV

18 200 Kč

24 600 Kč

24 100 Kč

ŠUMPERK

16 600 Kč

24 400 Kč

24 300 Kč

TÁBOR

16 000 Kč

25 000 Kč

24 500 Kč

TRUTNOV

17 700 Kč

24 800 Kč

24 300 Kč

TŘEBÍČ

18 300 Kč

24 600 Kč

24 200 Kč

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

18 000 Kč

24 700 Kč

24 500 Kč

ÚSTÍ NAD LABEM

18 100 Kč

24 400 Kč

24 000 Kč

VSETÍN

17 500 Kč

24 400 Kč

24 300 Kč

VYŠKOV

16 500 Kč

24 600 Kč

24 400 Kč

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

18 000 Kč

24 700 Kč

24 500 Kč

ZLÍN

17 500 Kč

24 600 Kč

24 200 Kč

ZNOJMO

18 600 Kč

24 500 Kč

24 300 Kč

