
Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád – revizní řád 

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, řádu České stomatologické komory 

č. 1/2019, řádu České stomatologické komory č. 2/2019, řádu České stomatologické komory 

č. 3/2019 a řádu České stomatologické komory č. 5/2020. 

 

(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 

 

 

REVIZNÍ ŘÁD 

ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY  

stanovuje pro revizní komise pravidla kontroly dodržování právních předpisů a stavovských 

předpisů členy a orgány České stomatologické komory (dále jen „Komory“), jakož i kontroly 

majetku a hospodaření s ním a kontroly evidence. 

§ 1 

Obecná ustanovení 

(1) Revizní komise se zřizují podle zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, 

České stomatologické komoře, České lékárnické komoře. 

(2) Začlenění revizních komisí a jejich pravomoci upravují Stanovy České stomatologické 

komory. 

(3) Tento řád upravuje kontrolní činnost revizních komisí. 

(4) Činnost revizních komisí při šetření stížností upravuje Disciplinární řád Komory. 



§ 2  

Organizační uspořádání 

(1) Orgány kontroly jsou: 

a) revizní komise oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory“), nebo 

společná revizní komise Oblastních komor, 

b) revizní komise Komory. 

(2) Funkce v těchto orgánech jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času 

a hotových výloh. 

(3) Členové revizní komise Komory a předsedové revizních komisí Oblastních komor jsou po 

nástupu do funkce povinni absolvovat školení o vedení hospodaření a platných právních 

normách. 

§ 3 

Působnost a obsah kontrolní činnosti revizní komise Oblastní komory  

(1) Je kontrolním orgánem v dané oblasti a má přístup ke všem potřebným dokladům. (2) 

Kontroluje činnost členů a představenstva oblasti, především dodržování právních předpisů, 

stavovských předpisů a plnění usnesení. 

(3) Účastní se jednání orgánů Oblastní komory, samostatně jedná a o průběhu těchto jednání 

vede zápis. 

(4) Pozastavuje rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními 

předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá oblastnímu 

shromáždění členů a podává o něm zprávu revizní komisi Komory. 

(5) Kontroluje majetek Oblastní komory a hospodaření s ním, činnost sekretariátu Oblastní 

komory, inventarizaci a archivaci. 

(6) Sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání. 

(7) Oznamuje potřebné skutečnosti revizní komisi Komory. 

(8) Podává návrh na zahájení disciplinárního řízení na základě skutečností zjištěných při své 

kontrolní činnosti. 

(9) Kontroluje členskou evidenci. (10) Vypracovává revizní zprávu, předkládá ji sněmu 

Oblastní komory a zasílá ji revizní komisi Komory. 

(11) Má právo požádat představenstvo Oblastní komory o svolání mimořádného oblastního 

shromáždění členů. 

(12) V odůvodněných případech je revizní komise oprávněna kontrolovat splnění podmínek 

věcné a technické vybavenosti soukromých praxí v dané oblasti. 



§ 3a  

(1) Tam, kde tento řád obsahuje ustanovení o revizní komisi Oblastní komory, rozumí se tím 

v případě, že byla zřízena společná revizní komise, společná revizní komise. 

(2) Předseda společné revizní komise jmenuje pro každou Oblastní komoru, jejichž 

rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, nejméně jednoho zpravodaje a jménem 

společné revizní komise jej pověří výkonem kontrolní činnosti v této Oblastní komoře. 

Zpravodajem může být jen člen společné revizní komise, který je zapsán v seznamu Oblastní 

komory, v níž bude vykonávat kontrolní činnost. To neplatí, nemá-li společná revizní komise 

takového člena. 

(3) Člen společné revizní komise je povinen jmenování zpravodajem přijmout a řádně 

vykonávat veškeré činnosti, které zpravodaji ukládají právní předpisy včetně řádů Komory. 

Zpravodaj se nemůže svého pověření vzdát. 

(4) Zpravodaj provádí jménem společné revizní komise kontrolní činnost v Oblastní komoře, 

pro kterou byl jmenován. Zpravodaj provádí veškerou kontrolní činnost podle tohoto řádu, 

případně jiných řádů Komory. Je-li však třeba v rámci kontrolní činnosti vydat rozhodnutí, 

vydá jej společná revizní komise. Zpravodaj se účastní jednání představenstva a sněmu 

Oblastní komory, pro kterou byl jmenován. 

(5) O uskutečněné činnosti a kontrolních zjištěních je zpravodaj povinen pravidelně 

informovat společnou revizní komisi na každém jejím zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, 

zejména přichází-li v úvahu rozhodnutí o pozastavení rozhodnutí představenstva Oblastní 

komory dle § 12 odst. 6 písm. b) Stanov Komory nebo o svolání mimořádného sněmu 

Oblastní komory dle § 12 odst. 6 písm. e) Stanov Komory, je zpravodaj povinen informovat o 

kontrolních zjištěních předsedu společné revizní komise okamžitě. 

(6) Zpravodaj zpracovává revizní zprávu, kterou po schválení společnou revizní komisí 

předkládá sněmu Oblastní komory, jíž se týká. 

(7) Společná revizní komise rozhoduje ve vztahu k Oblastní komoře zejména na podkladě 

informací, které jí poskytl zpravodaj. Může si však vyžádat nebo jinak opatřit i další 

informace. Za tím účelem může zejména rozhodnout, že prověří kontrolní zjištění zpravodaje 

nebo provede kontrolní činnost v Oblastní komoře. 

(8) Jmenování zpravodajem zaniká odvoláním nebo zánikem členství ve společné revizní 

komisi. Předseda společné revizní komise nebo společná revizní komise mohou zpravodaje 

odvolat kdykoliv. Předseda společné revizní komise tak učiní zejména tehdy, jestliže 

zpravodaj nevykonává svoji činnost řádně a způsobem odpovídajícím právním předpisům 

včetně řádů Komory. Na místo odvolaného zpravodaje nebo zpravodaje, jehož členství ve 

společné revizní komisi zaniklo, jmenuje předseda společné revizní komise bez zbytečného 

odkladu zpravodaje nového. 

 

 

§ 4  

Působnost a obsah kontrolní činnosti 



(1) Je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. 

(2) Kontroluje činnost volených orgánů a sněmu Komory, kromě čestných rad, v oblasti 

dodržování právních předpisů, stavovských předpisů a plnění usnesení z jednání příslušných 

orgánů, v oblasti hospodaření a správy majetku, inventarizace a archivace a v oblasti členské 

evidence. 

(3) Účastní se prostřednictvím svých členů jednání orgánů Komory a jednání orgánů Oblastní 

komory dle vlastního výběru. 

(4) Má přístup ke všem dokladům orgánů Komory a Oblastní komory. 

(5) Může pozastavit rozhodnutí: a) prezidenta, viceprezidenta a oblastního shromáždění členů, 

jsou-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené 

rozhodnutí předkládá představenstvu Komory, 

b) představenstva Komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy 

Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá sněmu Komory. 

(6) Sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání. 

(7) Kontroluje zřizování a čerpání fondů Komory. 

(8) Podává návrh příslušné revizní komisi Oblastní komory na zahájení disciplinárního řízení 

na základě skutečností, zjištěných při své kontrolní činnosti. 

(9) Vypracovává revizní zprávu a předkládá ji sněmu Komory, navrhuje změny řádů Komory. 

(10) Má právo požádat představenstvo Komory 

o svolání mimořádného sněmu Komory. 

(1) Revizní řád Komory je doplněn Přílohou č. 1 Zásady pro sestavování pracovního plánu 

revizní komise. 

(2) Revizní řád Komory byl schválen na sněmu Komory dne 13. 5. 2006 a tímto dnem nabývá 

účinnosti. 

  



Příloha č. 1 Revizního řádu 

Zásady pro sestavování pracovního plánu revizní komise  

Činnost revizní komise je podmíněna systematičností a cílevědomostí, proto je nutný pracovní 

plán. Ten musí vycházet ze skutečnosti, že různé činnosti mají různou periodicitu a musí 

počítat i s nečekanými pracemi. 

RÁMCOVÉ ROZDĚLENÍ: 

1) Měsíčně: a) kontrola odesílání ekonomické dokumentace z OSK ekonomickému oddělení 

ČSK, 

b) kontrola odesílání změn v evidenci a dalších informací orgánům ČSK. 

2) Čtvrtletně: 

a) kontrola čerpání rozpočtu, 

b) kontrola čerpání náhrad za ztrátu času spojenou s výkonem funkce 

3) Pololetně: 

evidence, stížnosti a usnesení. 

4) Ročně: a) sestavení vlastního rozpočtu, 

b) kontrola inventarizace a archivace, 

c) zpráva o činnosti - výsledky hospodaření, čerpání rozpočtu, 

d) hlášení statistických údajů za uplynulý rok orgánům ČSK. 

5) Dle potřeby: 

evidence majetku, řešení podání stížností, podnětů a návrhů dle stanovených lhůt, dále 

namátkové, nebo cílené kontroly. 

 


