
 

 

Řád České stomatologické komory č. 1/2020, organizační řád 

 

§ 1 až § 37 nabývají účinnosti 1. ledna 2021. 

 

§ 38 

Náhrada za ztrátu času 

 

(1) 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; výši náhrady za ztrátu času nelze 

schválit zpětně. § 27 odst. 1 věta druhá až čtvrtá se použijí obdobně. Celková výše náhrad za 

ztrátu času musí být samostatnou položkou návrhu rozpočtu Komory a Oblastní komory. 

 

(2) 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.  

 

(3) 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.  

 

(4) Náhradu za ztrátu času člena orgánu Oblastní komory a člena sněmu Komory poskytne ze 

svého rozpočtu Oblastní komora, ve které byl člen orgánu Oblastní komory nebo člen sněmu 

Komory zvolen. Náhradu za ztrátu času člena orgánu Komory, s výjimkou sněmu Komory, 

poskytne ze svého rozpočtu Komora. Komora refunduje Oblastní komoře poskytnutou náhradu 

za ztrátu času člena sněmu Komory. 

 

(5) Žádost Oblastní komory o refundaci náhrady za ztrátu času proplacené na základě čestného 

prohlášení o počtu vykázaných hodin podle odstavce 4 musí být předložena Kanceláři Komory 

nejpozději do 5. dne následujícíhJo kalendářního měsíce; refundaci paušální měsíční náhrady 

za ztrátu času podle odstavce 4 provede Kancelář Komory i bez žádosti. 

 

§ 39 až § 68 nabývají účinnosti 1. ledna 2021. 



 

 

ČÁST ŠESTÁ 

HLAVA IV 

REGISTRAČNÍ POPLATEK, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A ÚHRADY ZA SLUŽBY 

 

Díl 1 

Registrační poplatek a členské příspěvky 

 

 

 

(1) Uchazeč o zápis do seznamu členů platí registrační poplatek. Člen Komory platí 

a) roční členský příspěvek, 

b) roční evidenční příspěvek. 

 

(2) Kategorie, výši nebo způsob jejího stanovení a rozdělení členských příspěvků a výši 

registračního poplatku schvaluje sněm Komory. Sněm Oblastní komory může schválit výši 

úlevy na členském příspěvku, stanoví-li tak sněm Komory. Úleva na členském příspěvku 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 nebo její 

změny, usnášeníschopný, může představenstvo Oblastní komory takový návrh předložit 

představenstvu Komory. Představenstvo Komory je povinno tento návrh projednat na svém 

nejbližším zasedání. 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 nebo její změny. 

 

(4) Úlevu na členském příspěvku ani její výši nebo její změnu nelze schválit se zpětnou 

účinností. 

 

(5) Schválenou výši úlevy na členském příspěvku oznámí Oblastní komora Kanceláři Komory 

nejpozději do 15. prosince kalendářního roku bezprostředně předcházejícího kalendářnímu 

roku, ve kterém má schválená výše úlevy na členském příspěvku 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. 

 

 

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 sněm Komory.  

 

 

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, jejichž výši může schválit sněm Oblastní 

komory, stanoví sněm Komory. 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 sněm 

Komory. 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 § 50 odst. 6 písm. d), 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 § 50 odst. 6 písm. d), 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 zaplatí 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 sněm Komory 

jinak. 



 

 

 

 

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. Roční 

evidenční příspěvek člen Komory neplatí v Oblastní komoře, na jejímž území vykonává 

povolání zubního lékaře pouze formou pohotovostní služby, popř. lékařské služby první 

pomoci. 

 

(2) Výši ročního evidenčního příspěvku stanoví sněm Komory. 

 

(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. 

 

 

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 zjištění výše ročního členského příspěvku 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 odstavce jen na jednoho z nich.  

 

 



 

 

Díl 2 

Úhrady za některé služby poskytované členům Komory 

 

 

 

(1) Za službu uvedenou v rozhodnutí sněmu Komory platí člen Komory úhradu, jejíž výše se 

zjistí jako součet dílu Komory a dílu Oblastní komory. Výši dílu Komory stanoví sněm 

Komory. Výši dílu Oblastní komory stanoví sněm Komory nebo, je-li to uvedeno v rozhodnutí 

sněmu Komory, 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. 

 

Díl 3 

Placení a vymáhání registrační poplatku, členských příspěvků a úhrad za některé služby 

poskytované členům Komory 

 

 

 

Registrační poplatek, roční členský příspěvek, roční evidenční příspěvek i úhrada za některé 

služby poskytované členům Komory se platí na účet Komory, který pro tento účel Komora 

plátci označí. 

 

 

 

(1) 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 (podíl Komory) a 

na část připadající Oblastní komoře. 

 

(2) Ve lhůtě podle odstavce 1 Kancelář Komory převede 

a) zaplacený registrační poplatek, snížený o část připadají Komoře, na účet Oblastní komory, 

do jejíhož seznamu členů byl uchazeč o zápis do seznamu členů zapsán po zápisu do seznamu 

členů Komory (§ 50 odst. 1), 

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 (§ 50 odst. 1), 

c) zaplacený nedoplatek na ročním členském příspěvku podle § 71 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. 

 

(3) Kancelář Komory převede částku ve výši jedné pětiny základní výše ročního členského 

příspěvku, zaplaceného členem Komory podle § 71 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.  

 

 

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 členům Komory, převede vymoženou částku po odečtení části, podílu či 

dílu Komory a nákladů vymáhání na účet příslušné Oblastní komory. Kancelář Komory převod 

podle tohoto odstavce zahrne do měsíčního zúčtování a provede do 10 dnů od skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém registrační poplatek, členský příspěvek nebo úhradu za služby 

vymohla. 

 

 

Prominutí registračního poplatku, členského příspěvku nebo úhrady za služby 

 

(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 nebo na žádost uchazeče o zápis do seznamu členů po vyjádření představenstva 

Oblastní komory registrační poplatek, členský příspěvek nebo úhradu za služby zcela nebo 

zčásti prominout, a to i tehdy, staly-li se registrační poplatek, členský příspěvek či úhrada za 

služby již splatnými. 

 

(2) Promine-li představenstvo Komory splatný registrační poplatek, členský příspěvek nebo 

úhradu za služby zcela, platí, že povinnost uhradit tento registrační poplatek, členský příspěvek 

nebo úhradu za služby nevznikla. Promine-li představenstvo Komory registrační poplatek, 

členský příspěvek nebo úhradu za služby pouze zčásti, platí, že povinnost uhradit tento 

registrační poplatek, členský příspěvek nebo úhradu za služby vznikla pouze do výše částky, 

která zůstala rozhodnutím představenstva Komory nedotčena. 

 

(3) Proti rozhodnutí představenstva Komory o žádosti o prominutí registračního poplatku, 

členského příspěvku nebo úhrady za služby se nelze odvolat. Písemné vyhotovení tohoto 

rozhodnutí se doručí členu Komory, kterého se týká, předsedovi Oblastní komory, v jejímž 

seznamu je tento člen Komory zapsán, a předsedovi revizní komise Komory. 

 

 



 

 

ČÁST SEDMÁ 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
 

 

 

Nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 
 

 

Rozpočty a hospodaření 

 

(1) Nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 

 

(2) Nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 

 

(3) Nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 

 

(4) Nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 

  

(5) Výše náhrad za ztrátu času, které byly schváleny nebo zvýšeny o inflaci před 1. červencem 

2020 podle dosavadních předpisů, se považují za výše náhrad za ztrátu času schválené podle 

tohoto řádu ke dni 1. července 2020.  

 

 

Registrační poplatek, členské příspěvky a úhrady za služby 

 

(1) Kategorie, výše členských příspěvků nebo způsob jejího stanovení a rozdělení členských 

příspěvků, přípustné úlevy na ročním členském příspěvku, výše registračního poplatku a výše 

úhrad za služby, které byly schváleny sněmem Komory před 1. červencem 2020 podle 

dosavadních předpisů, se považují za kategorie, výši členských příspěvků nebo způsob jejího 

stanovení a rozdělení členských příspěvků, přípustné úlevy na ročním členském příspěvku, výši 

registračního poplatku, výši úhrad za služby a výši náhrad za ztrátu času schválené sněmem 

Komory podle tohoto řádu ke dni 1. července 2020. 

 

(2) Výše úlev na členských příspěvcích a výše úhrady za služby, které byly schváleny sněmem 

Oblastní komory před 1. červencem 2020 podle dosavadních předpisů, se považují za výše úlev 

na členských příspěvcích a za výše úhrad za služby schválené sněmem Oblastní komory podle 

tohoto řádu ke dni 1. července 2020; platí, že schválená výše úlevy na členském příspěvku 

podle § 69 odst. 5 a schválená výše dílu Oblastní komory podle § 74 odst. 2 byly oznámeny 

Kanceláři Komory ke dni 1. července 2020.  

 

 

 

Nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 

 

 

 

 

Nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 

 



 

 

 

ČÁST OSMÁ 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

 

 

 

(1) Nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 

 

 

(2) Zrušuje se Část druhá, § 14 odst. 10 a 11 a Příloha č. 1 finančního řádu České stomatologické 

komory. 

 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

ÚČINNOST 

 

 

 

Tento řád nabývá účinnosti 1. ledna 2021 s výjimkou § 38, Části šesté hlavy IV, § 80 odst. 5, 

§ 81 a § 84 odst. 2, které nabývají účinnosti 1. července 2020, a s výjimkou § 62 odst. 1 a § 64 

odst. 1, 2 písm. a), které nabývají účinnosti 1. ledna 2023. 


