Řád České stomatologické komory č. 1/2020 ze dne 21. června 2020
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Název a sídlo
(1) Česká stomatologická komora (dále jen „Komora“) je nezávislou samosprávnou nepolitickou
stavovskou organizací zubních lékařů. Zkrácená podoba názvu Komory zní „ČSK“.
(2) Sídlem Komory je Praha.
§2
Působnost
(1) Komora zejména
a) dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem
stanoveným zákony a řády Komory,
b) vydává pro své členy závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotních
služeb a ve zdravotnickém výzkumu,
c) stanovuje podmínky k výkonu funkce odborných zástupců a vedoucích lékařů a primářů
u poskytovatelů zdravotních služeb a vydává osvědčení o jejich splnění,
d) řeší stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s písm. a),
e) uplatňuje disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném zákonem,
f) organizuje a pořádá celoživotní vzdělávání svých členů,
g) zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře,
h) posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů,
i) chrání profesní čest svých členů,
j) vede seznam členů a seznam hostujících osob.
(2) Komora je dále oprávněna zejména
a) účastnit se jednání při tvorbě sazebníků lékařských výkonů, při tvorbě cen léků, léčivých
přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných lékárnami,
b) účastnit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
c) vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání,
d) vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání zubních lékařů,
e) účastnit se provádění specializačních zkoušek,
f) vykonávat další činnosti, pokud tak stanoví zákon.

ČÁST DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
HLAVA I
OBECNÉ PRINCIPY
§3
(1) Základním článkem Komory je okresní sdružení stomatologů (dále a ve všech řádech Komory
jen „Oblastní komora“).
(2) Působnost Oblastních komor upravuje zákon a řády Komory; v mezích těchto předpisů jsou
Oblastní komory ve své činnosti autonomní.
(3) Oblastní komory se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.
§4
(1) Orgány Komory i Oblastních komor se při své činnosti řídí zákony, řády a závaznými
stanovisky Komory. Orgány Oblastní komory jsou vázány též metodickými pokyny orgánů
Komory.
(2) Funkce v orgánech Komory i Oblastních komor jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena
náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů podle řádů Komory.
HLAVA II
ORGÁNY OBLASTNÍ KOMORY
§5
Orgány Oblastní komory jsou
a) okresní shromáždění členů (dále a ve všech řádech Komory jen „sněm Oblastní komory“),
b) představenstvo okresního sdružení (dále a ve všech řádech Komory jen „představenstvo Oblastní
komory“),
c) revizní komise okresního sdružení (dále a ve všech řádech Komory jen „revizní komise Oblastní
komory“) nebo společná revizní komise okresních sdružení (dále a ve všech řádech Komory jen
„společná revizní komise“),
d) čestná rada okresního sdružení (dále a ve všech řádech Komory jen „čestná rada Oblastní
komory“) nebo společná čestná rada okresních sdružení (dále a ve všech řádech Komory jen
„společná čestná rada“).

§6
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 § 5.
(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. O rozhodnutí sněmu Oblastní komory vystoupit ze společného orgánu informuje
představenstvo této Oblastní komory bezodkladně všechny ostatní Oblastní komory, které se na
vytvoření společného orgánu podílely.
§7
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
1. představenstvo Oblastní komory a jeho členy,
2. předsedu Oblastní komory,
3. revizní komisi Oblastní komory a její členy,
4. členy společné revizní komise, byla-li zřízena; odvolat může jen ty členy společné revizní
komise, které sám zvolil,
5. čestnou radu Oblastní komory a její členy, nebyla-li zřízena společná čestná rada,

6. členy společné čestné rady, byla-li zřízena; odvolat může jen ty členy společné čestné rady, které
sám zvolil,
7. zástupce na sjezd delegátů (dále a ve všech řádech Komory jen „člen sněmu Komory“),
8. zástupce člena 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.

§8
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 zejména
a) prostřednictvím Kanceláře Komory vede seznam členů a registruje nové členy,
b) připravuje a svolává jednání sněmu Oblastní komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou
činnost Oblastní komory,
c) hospodaří se svěřeným majetkem a svěřenými finančními prostředky Komory,
d) spolupracuje s orgány veřejné správy a samosprávy na území Oblastní komory,
e) vede dokumentaci o své činnosti,
f) jedenkrát ročně vypracovává zprávu o činnosti a tuto zprávu předkládá sněmu Oblastní komory,
g) poskytuje Kanceláři Komory informace o své činnosti a o činnosti Oblastní komory v rozsahu
a ve lhůtách určených představenstvem Komory.
(4) Představenstvo Oblastní komory je oprávněno zejména
a) vyjadřovat se k žádostem o potvrzení splnění podmínek k výkonu soukromé praxe členů Komory
zapsaných v seznamu členů Oblastní komory,
b) vyžadovat od členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory doklady o členství
v Komoře a doklady o odborné způsobilosti,
c) účastnit se výběrových řízení a konkurzů při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví na
území Oblastní komory; jde-li o poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují zdravotní služby
i mimo území příslušné Oblastní komory, postupuje představenstvo Oblastní komory v dohodě
s představenstvem Komory,
d) vysílat zástupce Komory k výběrovým řízením konaným před uzavřením smlouvy o poskytování
a úhradě zdravotních služeb mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb.
Pravidla týkající se zejména výběru zástupce a způsobu, jakým bude hlasovat v komisi výběrového
řízení, stanoví sněm Komory,
e) vytvářet pracovní skupiny a poradní orgány k plnění jednotlivých úkolů,
f) zřídit a provozovat kancelář Oblastní komory,
g) se souhlasem představenstva Komory zřídit a provozovat regionální vzdělávací středisko
Komory; odejme-li představenstvo Komory souhlas se zřízením a provozováním regionálního

vzdělávacího střediska Komory, musí představenstvo Oblastní komory provozování regionálního
vzdělávacího střediska Komory ihned ukončit.
(5) Předseda Oblastní komory zastupuje Komoru navenek ve všech věcech týkajících se Oblastní
komory, a to samostatně. Jde-li však o právní jednání týkající se Oblastní komory, jehož hodnota
přesahuje jednorázově nebo za období nejdéle 5 let 100 000 Kč, s výjimkou dohody o provedení
práce a nájemní smlouvy, jejímž předmětem jsou prostory určené pro výkon činnosti orgánů
Oblastní komory nebo Kanceláře Oblastní komory, zastupuje Komoru předseda Oblastní komory
společně s prezidentem Komory nebo viceprezidentem Komory. Jde-li o pracovní smlouvu
a dohodu o pracovní činnosti týkající se Oblastní komory, jejich změny a skončení, zastupuje
Komoru předseda Oblastní komory společně s ředitelem Kanceláře Komory.
(6) Je-li funkce předsedy Oblastní komory uvolněna nebo rozhodne-li na návrh představenstva
Oblastní komory, revizní komise Oblastní komory nebo revizní komise Komory představenstvo
Komory, že předseda Oblastní komory není schopen svoji funkci řádně vykonávat, pověří prezident
Komory zastupováním ve věcech týkajících se Oblastní komory člena Komory, který je zapsán
v seznamu této Oblastní komory.
(7) Pověření podle předchozího odstavce zanikne,
a) jestliže se ho pověřený člen Komory písemně vzdá,
b) zánikem členství pověřeného člena v Komoře nebo zánikem jeho zápisu v seznamu dotčené
Oblastní komory,
c) odvoláním prezidentem Komory; odvolá-li prezident Komory pověření, pověří současně
zastupováním ve věcech týkajících se Oblastní komory jiného člena Komory, který je zapsán
v seznamu této Oblastní komory,
d) zvolí-li sněm Oblastní komory nového předsedu Oblastní komory nebo rozhodne-li, že překážka
řádného výkonu funkce u předsedy Oblastní komory pominula.
§9
Revizní komise Oblastní komory
(1) Revizní komise Oblastní komory je kontrolním orgánem Oblastní komory. Při své činnosti se
řídí právními předpisy, řády Komory a metodickými pokyny revizní komise 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
a) kontroluje činnost členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory a ostatních členů
Komory, kteří na území Oblastní komory vykonávají povolání zubního lékaře,

b) kontroluje činnost Oblastní komory a činnost představenstva Oblastní komory,
c) kontroluje majetek svěřený Oblastní komoře a hospodaření s ním,
d) kontroluje činnost kanceláře Oblastní komory, inventarizaci a archivaci,
e) sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání,
f) vykonává činnosti podle disciplinárního řádu Komory,
g) vypracovává před každým jednáním sněmu Oblastní komory revizní zprávu, předkládá ji sněmu
Oblastní komory a zasílá ji revizní komisi Komory.
(6) Revizní komise Oblastní komory je oprávněna zejména
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů Oblastní
komory s výjimkou čestné rady Oblastní komory a společné čestné rady,
b) vyžadovat veškeré doklady Oblastní komory; žádosti revizní komise Oblastní komory o vydání
dokladů Oblastní komory je předseda Oblastní komory povinen bez zbytečného odkladu vyhovět,
c) pozastavit rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními předpisy, řády
a ostatními předpisy Komory; pozastavené rozhodnutí předloží sněmu Oblastní komory,
d) podat návrh na svolání mimořádného sněmu Oblastní komory.
§ 10
Společná revizní komise Oblastních komor
(1) Společná revizní komise Oblastních komor je kontrolním orgánem Oblastních komor, jejichž
rozhodnutím 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. Člen společné revizní komise nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory
ani orgánu Komory.
(3) Společná revizní komise zvolí na svém ustavujícím nebo volebním jednání ze svých členů
předsedu a dva místopředsedy.
(4) 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.
(5) 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 může účastnit jednání představenstva a sněmu Oblastní komory, pro
kterou byl jmenován.
(6) 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 nebo
o svolání mimořádného sněmu Oblastní komory, je zpravodaj povinen informovat o kontrolních
zjištěních předsedu společné revizní komise okamžitě.
(7) Zpravodaj zpracovává revizní zprávu, kterou po schválení společnou revizní komisí předkládá
sněmu Oblastní komory, jíž se týká.
(8) 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.
(9) 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 a řádům Komory. Na místo
odvolaného zpravodaje nebo zpravodaje, jehož členství ve společné revizní komisi zaniklo, jmenuje
předseda společné revizní komise bez zbytečného odkladu zpravodaje nového.

§ 11
Financování činnosti společné revizní komise
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.
§ 12
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.
§ 13
Společná čestná rada Oblastních komor
(1) Společná čestná rada vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory zapsaným
v seznamu členů těch Oblastních komor, jejichž rozhodnutím 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 zřízena; 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 jednání ze svých členů předsedu
a jednoho nebo dva místopředsedy.
(4) Člen společné čestné rady nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu
Komory.
§ 14
Krajská rada předsedů Oblastních komor
(1) Předsedové Oblastních komor, které se nacházejí na území téhož kraje, konají za účelem
koordinace činnosti těchto Oblastních komor podle potřeby společné zasedání (dále jen „krajská
rada předsedů Oblastních komor“ nebo „krajská rada“). Krajskou radu svolává koordinátor krajské
rady 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 koordinátora krajské
rady. Koordinátor krajské rady 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,
d) poskytuje vyjádření a informace sdělovacím prostředkům.
(5) Výkonem některých svých činností může koordinátor krajské rady pověřit jiného člena Komory.
Pověřený člen Komory je oprávněn se zúčastnit krajské rady.
(6) Koordinátora krajské rady odvolávají předsedové Oblastních komor v rámci krajské rady nebo
představenstvo Komory. Odvolá-li představenstvo Komory koordinátora krajské rady, zvolí nového
koordinátora krajské rady ze svého středu neprodleně předsedové Oblastních komor v rámci krajské
rady; koordinátor krajské rady 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, vykonává činnosti koordinátora krajské rady
předseda této Oblastní komory a krajská rada se nekoná. Představenstvo Komory může takového
předsedu Oblastní komory zprostit výkonu činností koordinátora krajské rady a výkonem těchto
činností pověřit jiného člena Komory, který je zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou,
jejíhož předsedu zprostilo výkonu činností koordinátora krajské rady.
HLAVA III
ORGÁNY KOMORY
§ 15
Orgány Komory jsou
a) sjezd delegátů (dále a ve všech řádech Komory jen „sněm Komory“),
b) představenstvo Komory,
c) revizní komise Komory,
d) čestná rada Komory.
§ 16
Sněm Komory
(1) Sněm Komory je nejvyšším orgánem Komory.
(2) Sněm Komory zejména
a) schvaluje, mění a ruší řády a závazná stanoviska Komory,

b) potvrzuje, mění či ruší rozhodnutí orgánů Komory s výjimkou rozhodnutí přijatých v řízení podle
disciplinárního řádu Komory,
c) volí a odvolává prezidenta Komory a viceprezidenta Komory,
d) rozhoduje o konání nové volby prezidenta Komory pro příští funkční období,
e) volí a odvolává představenstvo Komory nebo jeho členy,
f) volí a odvolává revizní komisi Komory a čestnou radu Komory nebo jejich členy,
g) odvolává společnou revizní komisi, navrhne-li to formou usnesení sněmu Oblastní komory
alespoň polovina Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena,
h) odvolává společnou čestnou radu, navrhne-li to formou usnesení sněmu Oblastní komory alespoň
polovina Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena,
i) pro plnění stanovených úkolů může jako své poradní orgány volit výbory a schvalovat jejich
statuty,
j) posuzuje činnost orgánů Komory,
k) schvaluje výši registračního poplatku, členských příspěvků a jejich rozdělení,
l) schvaluje rozpočet Komory,
m) schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory,
n) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
o) rozhoduje o zřízení či zrušení fondů Komory s výjimkou sociálního fondu,
p) stanovuje pravidla vysílání zástupců Komory k výběrovým řízením, konaným před uzavřením
smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem
zdravotních služeb, týkající se zejména výběru zástupců a způsobu jejich hlasování v komisi
výběrového řízení,
q) stanovuje základní parametry celoživotního vzdělávání zubních lékařů a dalších členů dentálního
týmu organizovaného Komorou,
r) plní další funkce dle řádů Komory.
§ 17
Představenstvo Komory
(1) Představenstvo Komory je řídicím a výkonným orgánem Komory.
(2) Představenstvo Komory má 15 členů.
(3) Představenstvo Komory zejména
a) vede seznam členů Komory a seznam hostujících osob,
b) hospodaří s majetkem Komory,
c) hospodaří se sociálním fondem Komory, popřípadě s jinými fondy Komory,
d) rozhoduje o pozastavených rozhodnutích prezidenta Komory, viceprezidenta Komory a sněmu
Oblastní komory,
e) připravuje a svolává jednání sněmu Komory a realizuje jeho usnesení,
f) zajišťuje pravidelné informace o činnosti Komory,
g) vede seznam odborníků Komory.

(4) Představenstvo Komory je oprávněno zejména
a) vysílat své členy na jednání orgánů Oblastní komory a jejich pracovních skupin,
b) předkládat sněmu Komory návrhy řádů Komory a závazných stanovisek a jejich změn,
c) jmenovat a odvolávat členy redakční rady časopisu Komory a rozhodovat o vydavatelské činnosti
Komory,
d) jmenovat a odvolávat členy vědecké rady Komory a z jejích členů jejího předsedu,
e) zřizovat pracovní a poradní skupiny,
f) vysílat zástupce ke specializačním zkouškám,
g) k provedení řádů Komory a v jejich mezích vydávat opatření představenstva Komory,
i) rozhodovat o zápisu do seznamu odborníků Komory a o vyškrtnutí ze seznamu odborníků
Komory.
(6) Představenstvo rozhoduje ve všech věcech podle zákona a řádů Komory, pokud o nich
nerozhodují jiné orgány Komory.
§ 18
Prezident a viceprezident
(1) Prezident Komory
a) zastupuje Komoru navenek,
b) svolává a řídí jednání představenstva Komory,
c) řídí činnost Kanceláře Komory,
d) předkládá sněmu Komory zprávu o činnosti Komory za uplynulé období.
(2) V případě nepřítomnosti či zaneprázdnění prezidenta Komory ho v plném rozsahu zastupuje
viceprezident Komory nebo pověřený člen představenstva Komory v rozsahu pověření.
(3) Prezident Komory a v jeho nepřítomnosti viceprezident Komory jsou v případě neodkladné
potřeby oprávněni činit nezbytná rozhodnutí v působnosti představenstva Komory. Tato rozhodnutí
předloží představenstvu Komory nejpozději na jeho nejbližším jednání.
(4) Prezident Komory i viceprezident Komory jsou členy představenstva. Stávají se jimi počátkem
svého funkčního období. Zánikem funkce prezidenta Komory a viceprezidenta Komory zaniká
i jejich členství v představenstvu Komory.
(5) Člen Komory, který byl zvolen do funkce prezidenta Komory, je po dobu 6 měsíců před
počátkem svého funkčního období oprávněn i povinen zúčastňovat se jednání představenstva
Komory, 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. 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.
§ 19
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) Revizní komise Komory
a) kontroluje činnost Komory a jejích orgánů a Oblastních komor a jejich orgánů, zejména v oblasti
hospodaření a správy majetku Komory, zastupování Komory, dodržování právních předpisů a řádů
Komory, plnění usnesení orgánů Komory i orgánů Oblastních komor, inventarizace a archivace,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta Komory a viceprezidenta Komory nebo sněmu
Oblastní komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo řády či závaznými stanovisky
Komory, a pozastavené rozhodnutí předloží představenstvu Komory,
c) sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání,
d) vypracovává revizní zprávu a předkládá ji sněmu Komory,
e) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva Komory, je-li v rozporu s právními předpisy nebo
řády či závaznými stanovisky Komory, a pozastavené rozhodnutí předloží sněmu Komory na jeho
nejbližším jednání,
f) metodicky vede revizní komise Oblastních komor,
g) vykonává další činnosti podle právních předpisů a řádů Komory.
(5) Revizní komise Komory je oprávněna zejména
a) účastnit se jednání kteréhokoli orgánu Komory či Oblastní komory s výjimkou jednání čestné
rady Komory nebo čestné rady Oblastní komory; v průběhu jednoho jednání orgánu mohou být
přítomni nejvýše tři předem konkrétně určení členové revizní komise Komory,
b) svolat jednání revizní komise Oblastní komory a pověřit svého člena, aby takto svolanému
jednání předsedal,
c) vyžadovat veškeré doklady Komory a Oblastní komory. Písemnému a odůvodněnému požadavku
revizní komise Komory o vydání dokladů jsou Kancelář Komory a v případě dokladů Oblastní
komory její předseda povinni bez zbytečného odkladu vyhovět,
d) předkládat sněmu Komory návrhy řádů Komory a jejich změn a vyjadřovat se k takovým
návrhům,
e) požádat představenstvo Komory o svolání mimořádného jednání sněmu Komory,
f) vydávat závazné metodické pokyny pro revizní komise Oblastních komor.

§ 20
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) Čestná rada Komory je vedle výkonu disciplinární pravomoci oprávněna také
a) svolat jednání čestné rady Oblastní komory a pověřit svého člena, aby takto svolanému jednání
předsedal,
b) předkládat sněmu Komory návrhy řádů Komory a jejich změn a vyjadřovat se k takovým
návrhům,
c) vydávat metodická doporučení pro čestné rady Oblastních komor.
HLAVA IV
PORADNÍ ORGÁNY
§ 21
Vědecká rada Komory
(1) Vědecká rada Komory je poradním orgánem představenstva Komory.
(2) Vědecká rada Komory má nejméně 7 členů. Jednotlivé členy jmenuje a odvolává představenstvo
Komory. Přihlíží přitom zejména k doporučení odborných stomatologických společností
a představitelů lékařských fakult. Na návrh vědecké rady a není-li jej, tak i bez takového návrhu
představenstvo Komory jmenuje a odvolává 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 zejména
a) podává návrhy a vyjadřuje se k návrhům závazných a dalších odborných stanovisek Komory
k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotním výzkumu,
b) podává návrhy a vyjadřuje se k návrhům podmínek a způsobu dalšího vzdělávání zubních lékařů
a dalších členů dentálního týmu,
c) vyjadřuje se k odborné činnosti Komory,
d) v jednotlivých případech se na základě požadavků představenstva Komory vyjadřuje k odborné
způsobilosti členů Komory.

HLAVA V
KANCELÁŘ KOMORY
§ 22
(1) Zřizuje se Kancelář Komory.
(2) Kancelář Komory administrativně a technicky zajišťuje činnost Komory.
(3) Kancelář Komory tvoří ředitel Kanceláře Komory a další zaměstnanci zařazení do Kanceláře
Komory. Podrobnosti organizační struktury Kanceláře Komory upraví prezident Komory
v organizačním řádu Kanceláře Komory.
(4) Kancelář Komory řídí prezident Komory. O právních jednáních Komory v pracovněprávních
vztazích s ředitelem Kanceláře Komory rozhoduje představenstvo Komory. O právních jednáních
Komory v pracovněprávních vztazích s ostatními zaměstnanci zařazenými do Kanceláře Komory
rozhoduje samostatně prezident Komory nebo na základě jeho pověření nebo ujednání v pracovní
smlouvě ředitel Kanceláře Komory, případně na základě ujednání v pracovní smlouvě jiný vedoucí
zaměstnanec Komory.
§ 23
Vzdělávací středisko Komory
(1) Součástí Kanceláře Komory je Vzdělávací středisko Komory.
(2) Vzdělávací středisko Komory administrativně a technicky zajišťuje činnost Komory při
organizaci a pořádání celoživotního vzdělávání zubních lékařů a dalších členů dentálního týmu.
ČÁST TŘETÍ
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
HLAVA I
HOSPODAŘENÍ OBLASTNÍ KOMORY
§ 24
(1) Oblastní komora je organizační jednotkou bez právní osobnosti.
(2) Oblastní komora hospodaří podle ročního rozpočtu, který schvaluje sněm Oblastní komory.
Hospodaření Oblastní komory zajišťuje představenstvo Oblastní komory.

§ 25
(1) Příjmy Oblastní komory tvoří
a) registrační poplatky, snížené o část připadající Komoře, a členské příspěvky, snížené o část
připadající Komoře a o schválené úlevy,
b) úhrady za některé služby poskytované členům Komory v rozsahu dílu Oblastní komory,
c) dotace a dary.
(2) Oblastní komora může získávat finanční prostředky i formou výstav se zaměřením na
problematiku stomatologické praxe, organizovat vzdělávací akce, pronajímat výstavní či inzertní
plochy či prostory a vydávat publikace, které se týkají potřeb stomatologické praxe.
(3) K pořádání akce, jejíž rozpočet přesahuje 100 000 Kč, a k nabytí majetku, který je hmotným
majetkem nebo nehmotným majetkem podle právních předpisů upravujících daň z příjmu
právnických osob, potřebuje Oblastní komora předchozí souhlas představenstva Komory.
(4) Představenstvo Oblastní komory je povinno předávat v určených termínech účetní doklady
sloužící k evidenci hospodaření Kanceláři Komory. V případě opakovaného nedodržení těchto
povinností může představenstvo Komory se souhlasem sněmu Komory odejmout majetek Komory
svěřený Oblastní komoře na dobu určitou nebo neurčitou. Odejme-li představenstvo Komory
majetek svěřený Oblastní komoře, zaniká tím oprávnění Oblastní komory hospodařit s majetkem
Komory a nakládat s finančními prostředky i oprávnění předsedy Oblastní komory zastupovat ve
věcech týkajících se Oblastní komory Komoru navenek, a to do doby, než představenstvo Komory
své rozhodnutí o odnětí majetku svěřeného Oblastní komoře zruší.
(5) Představenstvo Komory může postupovat obdobně podle předchozího odstavce,
a) není-li představenstvo Oblastní komory zvoleno,
b) nekonalo-li se jednání představenstva Oblastní komory déle než 6 měsíců,
c) nebylo-li představenstvo Oblastní komory déle než 6 měsíců usnášeníschopné,
d) poruší-li představenstvo Oblastní komory nebo předseda Oblastní komory pravidla hospodaření
se svěřeným majetkem Komory anebo pravidla pro zastupování Komory navenek, která vyplývají
z řádů Komory nebo z právních předpisů, a ani na výzvu nezjednají nápravu; v neodkladných
případech, zejména hrozí-li z porušení pravidel hospodaření závažná újma Komoře nebo jejím
členům, může představenstvo Komory odejmout majetek svěřený Oblastní komoře podle
předchozího odstavce i bez předchozí výzvy a bez souhlasu sněmu Komory.
§ 26
Hospodář Oblastní komory
(1) Představenstvo Oblastní komory pověří jednoho ze svých členů funkcí hospodáře Oblastní
komory. Pověření zanikne zánikem členství v představenstvu Oblastní komory, vzdáním se nebo
odvoláním představenstvem Oblastní komory.
(2) Hospodář Oblastní komory odpovídá za sledování nákladů a sledování čerpání rozpočtu.

§ 27
Rozpočet Oblastní komory
(1) Rozpočet Oblastní komory navrhuje představenstvo Oblastní komory a 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. 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.
(2) Schodkový rozpočet lze schválit jen za předpokladu, že bude současně schválen i způsob krytí
schodku.
(3) O nakládání s přebytkem rozpočtu do výše 40 000 Kč rozhoduje představenstvo Oblastní
komory. O nakládání s přebytkem rozpočtu nad 40 000 Kč rozhoduje sněm Oblastní komory
a v případě neodkladné potřeby na návrh představenstva Oblastní komory představenstvo Komory.
Sněm Oblastní komory si však může vyhradit právo rozhodovat o přebytku rozpočtu Oblastní
komory ve větším rozsahu nebo i v celém rozsahu.
(4) Čerpání nákladů podle schváleného rozpočtu se sleduje podle jednotlivých položek. V případě
překročení některé z položek rozpočtu je povinen hospodář rozpočtovou položku projednat
v představenstvu Oblastní komory, informovat o důvodu překročení a navrhnout řešení.
§ 28
Zpráva o hospodaření Oblastní komory
(1) Návrh zprávy o hospodaření Oblastní komory zpracuje hospodář Oblastní komory k 31. prosinci
roku, kterého se zpráva týká, a předloží jej představenstvu Oblastní komory.
(2) Zprávu předkládá představenstvo Oblastní komory sněmu Oblastní komory na jeho jednání
nejblíže následujícím po skončení roku, kterého se zpráva týká.
HLAVA II
HOSPODAŘENÍ KOMORY
§ 29
(1) Komora má jako právnická osoba zřízená zákonem právní osobnost.
(2) Komora hospodaří podle ročního rozpočtu, který schvaluje sněm Komory. Hospodaření Komory
zajišťuje představenstvo Komory.

§ 30
(1) Komora může podnikat podle platných právních předpisů.
(2) Se souhlasem sněmu Komory se může Komora stát společníkem obchodní korporace nebo své
členství v takové korporaci ukončit.
§ 31
(1) Příjmy Komory tvoří
a) část registračního poplatku a část členských příspěvků připadající Komoře,
b) úhrady za některé služby poskytované členům Komory v rozsahu dílu Komory,
b) dotace a dary,
c) jiné příjmy, například výnosy z akcí a hospodářské činnosti,
d) výnosy z pokut, které připadají do sociálního fondu.
§ 32
(1) Zřizuje se sociální fond.
(2) Jiné fondy se zřizují rozhodnutím sněmu Komory.
§ 33
Sociální fond
(1) Sociální fond se vytváří 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.
(2) Fond je tvořen výnosem peněžitých pokut uložených členům Komory v disciplinárním řízení,
dary fondu a úroky z jmění fondu.
(3) Se sociálním fondem hospodaří představenstvo Komory. Přihlíží přitom ke stanovisku Oblastní
komory.
(4) Představenstvo Komory je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření se sociálním fondem
nejpozději do 30. června kalendářního roku.
(5) Zůstatky z fondu za kalendářní rok se převádějí do příštího roku.

§ 34
Hospodář Komory
(1) Představenstvo Komory pověří jednoho ze svých členů funkcí hospodáře Komory. Pověření
zanikne zánikem členství v představenstvu Komory, vzdáním se nebo odvoláním představenstvem
Komory.
(2) Hospodář Komory odpovídá za sledování nákladů a sledování čerpání rozpočtu.
§ 35
Rozpočet Komory
(1) Rozpočet Komory navrhuje představenstvo Komory a schvaluje sněm Komory.
(2) Čerpání nákladů podle schváleného rozpočtu se sleduje podle jednotlivých položek. V případě
překročení některé z položek rozpočtu je povinen hospodář rozpočtovou položku projednat
v představenstvu Komory, informovat o důvodu překročení a navrhnout řešení.
§ 36
Zpráva o hospodaření Komory
(1) Návrh zprávy o hospodaření Komory zpracuje hospodář Komory k 31. prosinci roku, kterého se
zpráva týká, a předloží jej představenstvu Komory.
(2) Zprávu předkládá představenstvo Komory sněmu Komory na jeho jednání nejblíže následujícím
po skončení roku, kterého se zpráva týká.
HLAVA III
CESTOVNÍ NÁHRADY A NÁHRADA ZA ZTRÁTU ČASU
§ 37
Cestovní náhrady
(1) Členu orgánu Oblastní komory i členu orgánu Komory náleží při zahraniční cestě uskutečněné
v souvislosti s plněním úkolů člena orgánu Oblastní komory nebo orgánu Komory cestovní náhrady
jako zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě podle předpisů pracovního práva. Členu orgánu
Oblastní komory, členu orgánu Komory i zástupci člena sněmu Komory náleží náhrada jízdních
výdajů vynaložených na tuzemské cesty v souvislosti s plněním úkolů člena orgánu Oblastní
komory nebo orgánu Komory nebo s plněním úkolů zástupce člena sněmu Komory. Výše náhrady
jízdních výdajů se stanoví podle předpisů pracovního práva jako výše náhrady jízdních výdajů
zaměstnance vynaložených při pracovní cestě.
(2) Cestovní náhrady při zahraniční cestě a náhradu jízdních výdajů při tuzemské cestě členu orgánu
Oblastní komory, členu sněmu Komory a zástupci člena sněmu Komory poskytne ze svého

rozpočtu Oblastní komora, ve které byl člen orgánu Oblastní komory, člen sněmu Komory nebo
zástupce člena sněmu Komory zvolen. Cestovní náhrady při zahraniční cestě a náhradu jízdních
výdajů při tuzemské cestě členu orgánu Komory, s výjimkou sněmu Komory, poskytne ze svého
rozpočtu Komora. Poskytnutou náhradu jízdních výdajů člena sněmu Komory nebo zástupce člena
sněmu Komory, spojených s účastí na jednání sněmu Komory, Komora refunduje Oblastní komoře
ve výši jízdních výdajů za použití hromadných dopravních prostředků.
(3) Žádost Oblastní komory o refundaci náhrady jízdních výdajů podle odstavce 2 musí být
předložena Kanceláři Komory nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
§ 38
Náhrada za ztrátu času
(1) Náhrada za ztrátu času spojená s výkonem funkce v orgánech Komory i Oblastní komory
a s činností zástupce člena sněmu 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 a pro zástupce člena sněmu 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, člena sněmu Komory a zástupce člena
sněmu Komory poskytne ze svého rozpočtu Oblastní komora, ve které byl člen orgánu Oblastní
komory, člen sněmu Komory nebo zástupce člena 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 následujícího kalendářního měsíce; refundaci paušální měsíční náhrady za
ztrátu času podle odstavce 4 provede Kancelář Komory i bez žádosti.

ČÁST ČTVRTÁ
ŘÁDY KOMORY, ZÁVAZNÁ STANOVISKA KOMORY, ODBORNÁ STANOVISKA
A OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA KOMORY
§ 39
(1) Řády Komory schvaluje sněm Komory. Postup při navrhování a schvalování řádů Komory
upravuje jednací řád Komory.
(2) Závazná stanoviska Komory schvaluje sněm Komory. Pro postup navrhování a schvalování
závazných stanovisek Komory se obdobně použijí ustanovení upravující postup při navrhování
a schvalování řádů Komory. Návrh závazného stanoviska může podat jen představenstvo Komory,
a to na návrh nebo po vyjádření vědecké rady Komory.
(3) Představenstvo Komory nebo sněm Komory mohou 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 povahu.
(4) 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.
(5) Opatření představenstva Komory vydává představenstvo Komory k provedení řádů Komory
a v jejich mezích.
§ 40
Platnost, účinnost, vyhlášení a číslování řádů Komory, závazných stanovisek a opatření
představenstva Komory
(1) Řády Komory, závazná stanoviska a opatření představenstva Komory (dále jen „předpisy“) se
vyhlašují zpřístupněním v elektronické podobě na internetové stránce Komory.
(2) Předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení. Dnem vyhlášení předpisu je den jeho
zpřístupnění v elektronické podobě na internetové stránce Komory.
(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají předpisy účinnosti dnem vyhlášení. Datum
dne vyhlášení a datum dne účinnosti předpisu se uvede u předpisu na internetové stránce Komory
současně s vyhlášením předpisu.
(4) Kancelář Komory současně s vyhlášením předpisu, kterým se mění jiný předpis (dále jen
„novelizovaný předpis“), zpřístupní na internetové stránce Komory úplné znění novelizovaného
předpisu.

(5) Předpisy se označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly podle pořadí, v jakém byly
vyhlášeny, v jednotné souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku.
(6) Pro odborná stanoviska se ustanovení o platnosti, účinnosti, vyhlášení a číslování předpisů užijí
přiměřeně. Odborná stanoviska se číslují v samostatné souvislé řadě.
ČÁST PÁTÁ
NĚKTERÉ ČINNOSTI KOMORY
HLAVA I
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 41
(1) Komora systematicky organizuje a pořádá celoživotní vzdělávání zubních lékařů. Komora může
též zabezpečovat celoživotní vzdělávání dalších členů dentálního týmu.
(2) Základní parametry systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů stanoví sněm Komory,
podrobnosti upraví představenstvo Komory svým opatřením.
(3) Sněm Komory stanoví též rozsah, ve kterém členové Komory prokazují Komoře plnění své
povinnosti se celoživotně vzdělávat, a způsob tohoto prokazování.
HLAVA II
ODBORNÁ ČINNOST KOMORY
§ 42
(1) Je-li při výkonu působnosti orgánu Komory nebo orgánu Oblastní komory potřeba odborných
znalostí v oboru zubního lékařství, může se takový orgán obrátit na odborníka Komory.
(2) Odborník Komory je člen Komory zapsaný v seznamu odborníků Komory. Odborníci Komory
vypracovávají na základě zadání orgánů Komory a pro jejich potřebu odborná vyjádření, a to
zejména v rámci řízení podle disciplinárního řádu Komory.
(3) Do seznamu odborníků Komory lze zapsat člena Komory, který
a) je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
b) je disciplinárně bezúhonný; disciplinárně bezúhonným se pro účely řádů Komory rozumí člen
Komory, kterému nebylo pravomocně uloženo disciplinární opatření, nebo člen Komory, kterému
bylo pravomocně uloženo disciplinární opatření a toto disciplinární opatření bylo zahlazeno nebo
podle ustanovení disciplinárního řádu zahlazeno být mělo,

c) vykonává povolání zubního lékaře souvisle po dobu nejméně 10 let před zápisem do seznamu
odborníků Komory, z toho nejméně 5 let v podoboru zubního lékařství, pro který má být v seznamu
odborníků Komory zapsán,
d) je držitelem osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání Komory nebo
klinickým stomatologem, ústním, čelistním nebo obličejovým chirurgem nebo ortodontistou, a
e) má takové osobní vlastnosti a profesní pověst, které dávají předpoklad, že bude činnost
odborníka Komory řádně vykonávat.
(4) O zápisu člena Komory do seznamu odborníků 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
o členství v odborných společnostech, redakčních radách a podobných institucích či orgánech.
(5) Člen Komory se do seznamu odborníků Komory zapisuje na dobu neurčitou a pro vymezený
podobor zubního lékařství. Seznam odborníků Komory obsahuje jméno a příjmení odborníka
Komory, adresu jeho pracoviště a podobor zubního lékařství, pro nějž je odborník Komory do
seznamu odborníků Komory zapsán. Seznam odborníků Komory se zpřístupňuje jen členům orgánů
Oblastních komor a orgánů Komory.
(6) O vyškrtnutí odborníka Komory ze seznamu odborníků Komory rozhoduje představenstvo
Komory. Představenstvo Komory vyškrtne odborníka Komory ze seznamu odborníků Komory na
jeho žádost. Představenstvo Komory může odborníka Komory ze seznamu odborníků Komory
vyškrtnout dále zejména tehdy, přestane-li odborník Komory splňovat podmínky uvedené
v odstavci 3 nebo neplní-li odborník Komory povinnosti vyplývající z řádů Komory pro odborníky
Komory, popř. porušil-li odborník Komory jinak povinnosti člena Komory. Bylo-li proti
odborníkovi Komory zahájeno disciplinární řízení dle disciplinárního řádu Komory, představenstvo
Komory může rozhodnout o pozastavení jeho činnosti do pravomocného rozhodnutí ve věci. Stejně
může rozhodnout, bylo-li proti odborníkovi Komory zahájeno správní řízení či trestní stíhání
v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře.
HLAVA III
CERTIFIKAČNÍ ČINNOST KOMORY
§ 43
(1) Komora vydává osvědčení
a) o splnění podmínek k výkonu funkce odborného zástupce,
b) o splnění podmínek k výkonu funkce vedoucího zubního lékaře nebo primáře,
c) o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů Komory,
d) o absolvování vzdělávacího programu nebo vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání.
(2) Komora dále

a) vydává záruku odbornosti člena Komory pro účely uzavření zvláštní smlouvy se zdravotní
pojišťovnou o úhradě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků předepisovaných zubními
lékaři při poskytování zdravotní péče sobě a svým rodinným příslušníkům,
b) potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře stanovených právními předpisy.
(3) Komora může
a) poskytnout oprávnění užívat pečeť Komory k označení zboží, služby nebo jiné věci či činnosti se
vztahem k péči o zdraví,
b) převzít záštitu nad činností se vztahem k péči o zdraví, zubnímu lékařství nebo zubním lékařům.
(4) Komora vydává potvrzení o skutečnostech vyplývajících ze seznamu členů Komory nebo
seznamu hostujících osob.
Díl 1
Osvědčení
§ 44
Obecné podmínky pro vydání osvědčení
Obecnými podmínkami pro vydání osvědčení jsou
a) členství v Komoře,
b) trvající zápis v seznamu členů vedeném některou Oblastní komorou,
c) způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
d) disciplinární bezúhonnost,
e) trestní bezúhonnost; trestně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, který
nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem povolání zubního
lékaře nebo na kterého se hledí, jako by nebyl odsouzen;
f) bezdlužnost; bezdlužností se pro účely tohoto řádu rozumí stav, kdy člen Komory nemá vůči
Komoře nedoplatek na stanovených příspěvcích či poplatcích nebo na pokutě uložené
pravomocným rozhodnutím v disciplinárním řízení,
g) zaplacení stanovené úhrady za zpracování žádosti o vydání osvědčení nebo za zpracování jiné
žádosti, která podle řádu Komory nebo opatření představenstva Komory vydání osvědčení musí
předcházet.
§ 45
Zánik platnosti osvědčení
Platnost osvědčení podle § 43 odst. 1 písm. a) až c) zaniká
a) uplynutím doby platnosti,
b) vydáním osvědčení stejného druhu témuž členu Komory,
c) zánikem členství držitele osvědčení v Komoře,

d) zánikem zápisu držitele osvědčení v seznamu členů vedeném Oblastní komorou; to neplatí,
zanikl-li zápis držitele osvědčení v seznamu členů vedeném Oblastní komorou jeho zápisem do
seznamu členů vedeného jinou Oblastní komorou anebo na jeho žádost podle § 50 odst. 6 písm. c),
e) doručením žádosti držitele osvědčení o zrušení osvědčení Kanceláři Komory,
f) ztrátou způsobilosti držitele osvědčení k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
g) nabytím právní moci rozhodnutí, jímž bylo držiteli osvědčení uloženo disciplinární opatření,
nestanoví-li sněm Komory nebo představenstvo Komory jinak (§ 41 odst. 2),
h) nabytím právní moci rozsudku, jímž byl držitel osvědčení pravomocně shledán vinným trestným
činem spáchaným v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře, ledaže se na něj hledí, jako by
nebyl odsouzen.
§ 46
Další podmínky pro vydání osvědčení
(1) Další podmínky pro vydání osvědčení a dobu platnosti osvědčení
a) podle § 43 odst. 1 písm. a) a b) stanoví sněm Komory,
b) podle § 43 odst. 1 písm. c) a d) upraví v mezích stanovených rozhodnutím sněmu Komory
představenstvo Komory svým opatřením.
(2) Postup při podání žádosti o vydání osvědčení a jejím zpracování a při vydávání osvědčení
upraví představenstvo Komory svým opatřením; žadateli, který nesplňuje obecné nebo další
podmínky pro vydání osvědčení nebo nedodrží postup při podání žádosti, nelze osvědčení vydat.
Díl 2
Záruka odbornosti a potvrzení o splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře
§ 47
(1) Obecnými podmínkami pro vydání záruky odbornosti podle § 43 odst. 2 písm. a) jsou
a) členství v Komoře,
b) způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
c) disciplinární bezúhonnost,
d) trestní bezúhonnost,
e) bezdlužnost,
f) zaplacení stanovené úhrady za zpracování žádosti o vydání záruky odbornosti.
(2) Obecnými podmínkami pro vydání potvrzení o splnění podmínek k výkonu povolání zubního
lékaře podle § 43 odst. 2 písm. b) jsou
a) způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
b) zaplacení stanovené úhrady za zpracování žádosti o vydání potvrzení.
(3) Postup při podání žádosti o vydání záruky odbornosti a potvrzení o splnění podmínek k výkonu
povolání zubního lékaře a jejím zpracování a při vydávání záruky odbornosti a potvrzení upraví

představenstvo Komory svým opatřením; žadateli, který nesplňuje obecné podmínky pro vydání
záruky odbornosti nebo nedodrží postup při podání žádosti, nelze záruku odbornosti ani potvrzení
vydat.
Díl 3
Pečeť Komory a záštita Komory
§ 48
(1) Pravidla užívání pečeti Komory včetně výše odměny za poskytnutí licence upraví
představenstvo Komory svým opatřením.
(2) Pravidla poskytování záštity Komory stanoví představenstvo Komory. Záštitu nad činností se
vztahem k péči o zdraví, zubnímu lékařství nebo zubním lékařům může převzít i prezident Komory;
postupuje při tom přiměřeně podle pravidel poskytování záštity Komory.
ČÁST ŠESTÁ
ČLENSTVÍ V KOMOŘE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ V KOMOŘE
§ 49
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) Žádost o zápis do seznamu členů se předkládá prostřednictvím Kanceláře Komory. O žádosti
musí být rozhodnuto do 2 měsíců ode dne, kdy žádost došla Kanceláři Komory. Podrobnosti
postupu při podání žádosti a jejího zpracování upraví představenstvo Komory svým opatřením.
Neprokáže-li uchazeč o zápis do seznamu členů, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 2, nebo
nedodrží-li stanovený postup při podání žádosti, nelze jeho žádosti o zápis do seznamu členů
vyhovět.

§ 50
Zápis do seznamu členů vedeného Oblastní komorou
(1) Po zápisu do seznamu členů Komory se uchazeč o zápis do seznamu členů zapíše do seznamu
členů vedeného Oblastní komorou, na jejímž 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 Oblastní komory
prostřednictvím Kanceláře Komory.
(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 § 53 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 § 53 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.

§ 51
Zánik členství
Členství v Komoře zaniká
a) úmrtím člena Komory,
b) omezením svéprávnosti, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti člena
Komory,
c) vystoupením, a to dnem doručení prohlášení o vystoupení Kanceláři Komory,
d) vyloučením člena Komory, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení.
HLAVA II
PRÁVA ČLENA KOMORY
§ 52
(1) Člen Komory má právo
a) volit a být volen do orgánů Komory,
b) využívat nabídky Komory v oblasti celoživotního 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) Právo podle odstavce 2 písm. d) a e) má i člen Komory, který není zapsán v seznamu členů
vedeném Oblastní komorou jen proto, že tento zápis zanikl podle § 50 odst. 6 písm. d).

HLAVA III
POVINNOSTI ČLENA KOMORY
§ 53
Základní povinnosti
(1) Člen Komory je povinen
a) vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony,
b) dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád Komory,
c) řádně platit stanovené příspěvky,
d) oznámit Komoře v rozsahu a způsobem stanoveným tímto řádem nebo na jeho základě změny
související s výkonem povolání zubního lékaře,
e) být v souladu se zákonem pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování
zdravotních služeb.
(2) Člen Komory je povinen
a) 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 b), pokud toto
oznámení nepozbylo účinnosti,
b) 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 § 50 odst. 6 písm. c),
c) oznámit do 14 dnů Kanceláři Komory změny související s výkonem povolání zubního lékaře
a doložit je odpovídajícími doklady.
(3) 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.
Díl 1
Některé další povinnosti člena Komory při výkonu povolání
§ 54
(1) Člen Komory je povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti
a vážnosti stavu zubních lékařů.

(2) Člen Komory je povinen postupovat vždy tak, aby umožnil výkon práv pacienta. Člen Komory
je povinen zajistit, že poskytovatel zdravotních služeb, u kterého vykonává povolání zubního
lékaře, plní ve vztahu k pacientům všechny povinnosti, které mu ukládají právní předpisy.
(3) Člen Komory je povinen řádně plnit závazky, které při výkonu povolání přijal nebo které mu při
výkonu povolání v souladu s právními předpisy vznikly.
(4) Člen Komory je povinen při samostatném výkonu povolání používat jen takové diagnostické
a léčebné metody a postupy, ke kterým získal odbornou nebo specializovanou způsobilost a které
bezpečně ovládá.
(5) Člen Komory je vždy povinen poskytnout neodkladnou péči pacientovi, který se dostaví do
zdravotnického zařízení v ordinační době, jestliže jeho zdravotní stav poskytnutí neodkladné péče
vyžaduje.
§ 55
(1) Člen Komory zpřístupní po dobu své nepřítomnosti pacientům informaci o tom, kdo jim
poskytne neodkladnou péči, včetně údaje o době, kdy jim taková péče bude poskytnuta (dále jen
„informace o zastupování“).
(2) Člen Komory je povinen osobu, kterou označí v informaci o zastupování, předem požádat
o souhlas se zastupováním. Člen Komory, který byl požádán o souhlas se zastupováním, podle
svých možností žádosti vyhoví. Člen Komory nesmí zastupování využít k náboru pacientů.
§ 56
(1) Člen Komory nesmí spolupracovat s osobou, která neoprávněně vykonává činnost
zdravotnického pracovníka, takovou osobu nesmí zaměstnávat ani její činnost podporovat. Člen
Komory je povinen osobu uvedenou v předchozí větě bez zbytečného odkladu oznámit Komoře.
(2) Člen Komory nesmí spolupracovat se zdravotnickým pracovníkem, který se v rozporu
s právními předpisy při výkonu zdravotnického povolání není schopen s pacientem dorozumět
v českém nebo slovenském jazyce, ani takového zdravotnického pracovníka nesmí zaměstnávat.
Člen Komory je povinen zdravotnického pracovníka uvedeného v předchozí větě bez zbytečného
odkladu oznámit Komoře.
§ 57
(1) Člen Komory se zdrží nepřiměřené kritiky odborných názorů nebo výkonů jiného člena
Komory. Nepřiměřenou kritikou se rozumí zejména kritika, která není oprávněná, věcná nebo
ohleduplná.
(2) Zjistí-li člen Komory, že jiný člen Komory poskytl pacientovi zdravotní služby, které nebyly na
náležité odborné úrovni, informuje pacienta o jeho zdravotním stavu a možnostech dalšího postupu

věcně, přiměřeně a ohleduplně tak, aby nepřispíval ke vzniku nebo prohloubení sporu mezi jiným
členem Komory a pacientem.
§ 58
(1) V hospodářské soutěži musí člen Komory postupovat vždy poctivě a ohleduplně. Nesmí
používat údaje nepravdivé, klamavé nebo snižující jiného soutěžitele či člena Komory nebo jeho
názory či výkony.
(2) Člen Komory je povinen k informování o zdravotních službách použít jen takovou reklamu,
která je poctivá, přiměřená a která nesnižuje důstojnost stavu zubních lékařů. Člen Komory se zdrží
a) reklamy velkoplošné,
b) reklamy srovnávací,
c) reklamy obsahující porovnání stavu pacienta před poskytnutím zdravotní služby a po něm,
d) jakékoliv formy propagace při posudkové, výzkumné či revizní činnosti,
e) účasti v reklamě jiné osoby,
f) ovlivňování hodnocení v internetových diskusích a na sociálních sítích.
(3) Nejpozději současně se zveřejněním jakéhokoliv svého odborného sdělení oznámí člen Komory
adresátům takového sdělení vše, co by mohlo ovlivnit jeho nezávislost na osobě, která je výrobcem,
distributorem, dodavatelem, zprostředkovatelem či poskytovatelem zboží či služeb, jichž se sdělení
týká.
(4) Člen Komory nepřipustí, aby jeho služby či výrobky byly veřejnosti nabízeny za cenu, která je
nižší než náklady nutné na jejich poskytnutí.
(5) Člen Komory se zdrží nabízení konzultace zdarma jako prostředku podpory prodeje svých
služeb nebo výrobků nebo náboru nových pacientů.
§ 59
(1) Člen Komory je povinen bezodkladně informovat svého zaměstnavatele o záměru stát se
poskytovatelem zdravotních služeb nebo společníkem právnické osoby, která je nebo se má stát
poskytovatelem zdravotních služeb.
(2) Člen Komory se zdrží všech kroků směřujících k náboru pacientů svého zaměstnavatele, ledaže
by mu jeho zaměstnavatel k takovým krokům poskytl předem svůj souhlas.
§ 60
Člen Komory nepřijme provizi ani jiné plnění od výrobce nebo distributora léčivých přípravků nebo
zdravotnických prostředků ani od poskytovatele zdravotních služeb za to, že použije, předepíše
nebo doporučí jeho výrobek či službu.

Díl 2
Povinnosti člena Komory ustanoveného do funkce odborného zástupce
§ 61
(1) Výkon funkce odborného zástupce je výkonem povolání zubního lékaře.
(2) Odborným zástupcem se rozumí člen Komory, který byl poskytovatelem zdravotních služeb
ustanoven do funkce odborného zástupce a který je jako odborný zástupce uveden v platném
rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb tohoto poskytovatele.
§ 62
(1) Člen Komory nepřipustí své ustanovení do funkce odborného zástupce, pokud není držitelem
osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce. Odborný zástupce je povinen
rezignovat na funkci odborného zástupce do 10 dnů ode dne, ve kterém přestal být držitelem
osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce.
(poznámka: § 62 odst. 1 nabývá účinnosti 1. ledna 2023)
(2) Odborný zástupce je povinen rezignovat na funkci, znemožní-li mu poskytovatel zdravotních
služeb, který jej do funkce odborného zástupce ustanovil, plnit povinnosti odborného zástupce
vyplývající z právních předpisů nebo řádů Komory. Tutéž povinnost má odborný zástupce, není-li
z jiných důvodů dlouhodobě schopen plnit povinnosti odborného zástupce vyplývající z právních
předpisů nebo předpisů Komory, jakož i tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že tyto své povinnosti
nebude v bezprostřední budoucnosti schopen dlouhodobě plnit.
§ 63
(1) Odborný zástupce je povinen dodržovat podmínky pro výkon funkce odborného zástupce
a funkci odborného zástupce řádně vykonávat.
(2) Odborný zástupce je povinen být přítomen ve zdravotnickém zařízení poskytovatele, který jej do
funkce odborného zástupce ustanovil, po dobu odpovídající nejméně polovině stanovené týdenní
pracovní doby ve smyslu pracovněprávních předpisů. Jde-li o poskytovatele, který poskytuje
zdravotní služby ve dvou či více zdravotnických zařízeních, je odborný zástupce povinen být
v rámci doby uvedené v předchozí větě přítomen na každém z nich alespoň jedenkrát v týdnu.
Odborný zástupce ustanovený do funkce u poskytovatele, který poskytuje v oboru zubní lékařství
jen pohotovostní službu, je povinen být přítomen ve zdravotnickém zařízení nebo zdravotnických
zařízeních takového poskytovatele v takové míře, která postačuje k řádnému plnění jeho ostatních
povinností podle právních předpisů a řádů Komory.
(3) Odborný zástupce je povinen zajistit, že
a) poskytovatel zdravotních služeb, který jej do funkce odborného zástupce ustanovil, řádně plní
všechny povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, které mu ukládají právní předpisy,

b) každý zdravotnický pracovník, který vykonává zdravotnické povolání u poskytovatele
zdravotních služeb, který jej do funkce odborného zástupce ustanovil, řádně plní všechny
povinnosti zdravotnických pracovníků, které mu ukládají právní předpisy.
(4) Povinnosti stanovené řády a závaznými stanovisky Komory členům Komory je povinen
u poskytovatele zdravotních služeb, který není členem Komory, dodržovat nebo jejich dodržování
zajistit člen Komory ustanovený do funkce odborného zástupce. Odborný zástupce je tak povinen
zejména
a) umožnit orgánům Komory výkon jejich pravomocí ve vztahu ke všem členům Komory, kteří
vykonávají své povolání u poskytovatele zdravotních služeb, který jej do funkce odborného
zástupce ustanovil,
b) poskytovat součinnost nebo zajistit, že poskytovatel zdravotních služeb, který jej do funkce
odborného zástupce ustanovil, poskytne součinnost orgánům Komory při výkonu jejich pravomoci,
zejména podání vysvětlení nebo poskytnutí podkladů,
c) zajistit u poskytovatele zdravotních služeb, který jej do funkce odborného zástupce ustanovil,
takovou organizaci práce, aby bylo při šetření všech práv a oprávněných zájmů pacientů umožněno
celoživotní vzdělávání všech členů Komory, kteří zde vykonávají své povolání, se zvláštním
zřetelem k dodržování podmínek systému celoživotního vzdělávání Komory.
Díl 3
Povinnosti členů Komory zajišťujících přímé odborné vedení v rámci aprobační praxe
§ 64
(1) Člen Komory, který není držitelem osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního
vzdělávání zubních lékařů, nesmí zajišťovat přímé odborné vedení v rámci aprobační praxe ani
nepřipustí, aby byl zajišťováním přímého odborného vedení v rámci aprobační praxe pověřen.
(poznámka: § 64 odst. 1 nabývá účinnosti 1. ledna 2023)
(2) Člen Komory, který hodlá zajišťovat přímé odborné vedení v rámci aprobační praxe, je povinen
a) před zahájením této činnosti absolvovat vzdělávací program pro zubní lékaře zajišťující přímé
odborné vedení v rámci aprobační praxe,
(poznámka: § 64 odst. 2 písm. a) nabývá účinnosti 1. ledna 2023)
b) oznámit zahájení a ukončení této činnosti Komoře, včetně označení poskytovatele zdravotních
služeb, u kterého tuto činnost vykonává, a to do 10 dnů od jejího zahájení nebo ukončení.
Díl 4
Povinnosti členů Komory při celoživotním vzdělávání
§ 65
(1) Člen Komory je povinen se celoživotně vzdělávat.

(2) Člen Komory je povinen Komoře v rozsahu a způsobem, který stanoví sněm Komory, prokázat,
že plní svoji povinnost se celoživotně vzdělávat. Platí, že člen Komory, který se soustavně účastní
systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů Komory, prokázal Komoře, že plní svoji
povinnost se celoživotně vzdělávat.
§ 66
(1) Člen Komory je povinen poskytovat svým zaměstnancům a spolupracovníkům součinnost při
celoživotním vzdělávání, zejména umožnit jim účast na vzdělávacích akcích a stážích a poskytovat
jim podklady nutné pro splnění podmínek systému celoživotního vzdělávání.
(2) Člen Komory, který souhlasil s tím, že bude spolupracovat s jiným členem Komory při jeho
celoživotním vzdělávání v rámci systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů, je povinen
takovému členu Komory při jeho celoživotním vzdělávání pomáhat radou a konzultací, předávat mu
své znalosti a zkušenosti a dodržovat pravidla systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů.
Díl 5
Povinnosti členů orgánů Oblastní komory a Komory a povinnosti odborníků Komory
§ 67
Člen Komory, který je členem voleného orgánu Oblastní komory nebo Komory nebo který přijal
funkci v některém z těchto orgánů, je povinen
a) úkoly vyplývající z členství v orgánu nebo z přijaté funkce vykonávat podle právních předpisů,
řádů a dalších předpisů Komory, poctivě, čestně a podle svého nejlepšího vědomí,
b) chránit dobré jméno Oblastní komory a Komory,
c) nakládat s majetkem Komory s péčí řádného hospodáře,
d) účastnit se školení pro členy orgánů Oblastní komory nebo Komory, pořádaných Komorou.
§ 68
Člen Komory zapsaný v seznamu odborníků Komory je povinen
a) absolvovat nejméně jednou za 5 let školení pro odborníky Komory, vyhlášené Komorou,
b) oznámit Kanceláři Komory, že proti němu bylo zahájeno 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,
c) vypracovat odborné vyjádření řádně dle zadání, osobně, nestranně, pravdivě a ve stanovené lhůtě.
Není-li to možné, je odborník Komory povinen vypracování odborného vyjádření bez zbytečného
odkladu s uvedením důvodů odmítnout. Důvodnost odmítnutí posoudí orgán Komory, který
odborné vyjádření zadal. Shledá-li odmítnutí nedůvodným, je odborník Komory povinen odborné
vyjádření vypracovat. V opačném případě zadá orgán Komory odborné vyjádření jinému odborníku
Komory nebo přijme jiné opatření.

HLAVA IV
REGISTRAČNÍ POPLATEK, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A ÚHRADY ZA SLUŽBY
Díl 1
Registrační poplatek a členské příspěvky
§ 69
(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.
§ 70
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.

§ 71
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.
§ 72
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.
§ 73
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
§ 74
(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 registračního poplatku, členských příspěvků a úhrad za některé služby
poskytované členům Komory
§ 75
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.
§ 76
(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 připadající 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.
§ 77
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.
§ 78
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 nebo i bez takové žádosti 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.
(4) Na rozhodnutí představenstva Komory o prominutí registračního poplatku, členského příspěvku
nebo úhrady za služby, které bylo přijato bez žádosti, se hledí, jako by nebylo přijato, jestliže člen
Komory prominutí registračního poplatku, členského příspěvku nebo úhrady za služby odmítne.
ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 79
Orgány, funkce, poradní orgány a odborníci Komory
(1) Orgány, funkce a poradní orgány zvolené před 1. lednem 2021 podle dosavadních předpisů se
považují za orgány, funkce a poradní orgány podle tohoto řádu; jejich funkční období zůstává
nedotčeno.
(2) Znalci Komory zapsaní v seznamu znalců Komory před 1. lednem 2021 podle dosavadních
předpisů se považují za odborníky Komory zapsané do seznamu odborníků Komory podle tohoto
řádu.
§ 80
Rozpočty a hospodaření
(1) Rozpočet Oblastní komory na rok 2021 schválený před 1. lednem 2021 podle dosavadních
předpisů se považuje za rozpočet této Oblastní komory na rok 2021 schválený podle tohoto řádu.
(2) Návrh na schválení rozpočtu Oblastní komory na rok 2021, který byl před 1. lednem 2021 podle
dosavadních předpisů předložen sněmu Oblastní komory nebo představenstvu Komory a který
nebyl před 1. lednem 2021 projednán, se projedná podle řádů Komory ve znění účinném od 1. ledna
2021.
(3) Rozpočet Komory na rok 2021 schválený před 1. lednem 2021 podle dosavadních předpisů se
považuje za rozpočet Komory na rok 2021 schválený podle tohoto řádu.
(4) Žádosti o souhlas s pořádáním akce s rozpočtem přesahujícím 100 000 Kč podané
představenstvu Komory před 1. lednem 2021 podle dosavadních předpisů se projednají podle řádů
Komory ve znění účinném od 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.
§ 81
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.
§ 82
Členství a zápisy do seznamu členů
(1) Zápisy změn do seznamu členů Komory, do seznamu členů vedeného Oblastní komorou a do
seznamu hostujících osob, které byly provedeny před 1. lednem 2021 podle dosavadních předpisů,
se považují za zápisy provedené podle tohoto řádu. To platí i pro změny zapsaných údajů
a záznamy jiných údajů do seznamu členů Komory, seznamu členů vedeném Oblastní komorou
a do seznamu hostujících osob.
(2) Oznámení o zahájení výkonu povolání na území Oblastní komory, které bylo učiněno před 1.
lednem 2021 podle dosavadních předpisů, se považuje za oznámení o zahájení výkonu povolání na
území Oblastní komory podle tohoto řádu.
(3) Žádosti o zápis do seznamu členů Komory, seznamu členů vedeného Oblastní komorou a do
seznamu hostujících osob, které byly podány před 1. lednem 2021 a které nebyly před 1. lednem
2021 vyřízeny, se vyřídí podle tohoto řádu.
§ 83
Certifikační činnost Komory
(1) Osvědčení o splnění podmínek k výkonu funkce odborného zástupce, osvědčení o splnění
podmínek k výkonu funkce vedoucího zubního lékaře nebo primáře, osvědčení o soustavné účasti
v systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů Komory a osvědčení o absolvování

vzdělávacího programu nebo vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání vydaná před 1.
lednem 2021 podle dosavadních předpisů se považují za osvědčení o splnění podmínek k výkonu
funkce odborného zástupce, za osvědčení o splnění podmínek k výkonu funkce vedoucího zubního
lékaře nebo primáře, za osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání zubních
lékařů Komory a za osvědčení o absolvování vzdělávacího programu nebo vzdělávací akce v rámci
celoživotního vzdělávání vydaná podle tohoto řádu; doba platnosti těchto osvědčení není tímto
řádem dotčena.
(2) Záruka odbornosti člena Komory pro účely uzavření zvláštní smlouvy se zdravotní pojišťovnou
o úhradě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků předepisovaných zubními lékaři při
poskytování zdravotní péče sobě a svým rodinným příslušníkům a potvrzení o splnění podmínek
k výkonu povolání zubního lékaře stanovených právními předpisy vydané před 1. lednem 2021
podle dosavadních předpisů se považují za záruku odbornosti člena Komory pro účely uzavření
zvláštní smlouvy se zdravotní pojišťovnou o úhradě léčivých přípravků a zdravotnických
prostředků předepisovaných zubními lékaři při poskytování zdravotní péče sobě a svým rodinným
příslušníkům a za potvrzení o splnění podmínek k výkonu povolání zubního lékaře stanovených
právními předpisy vydané podle tohoto řádu; doba platnosti těchto osvědčení není tímto řádem
dotčena.
(3) Žádosti o vydání osvědčení, o vydání záruky odbornosti nebo o vydání potvrzení, které byly
podány před 1. lednem 2021 a které nebyly před 1. lednem 2021 vyřízeny, se vyřídí podle tohoto
řádu.
ČÁST OSMÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 84
(1) Zrušuje se řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění pozdějších
předpisů.
(2) Zrušuje se Část druhá, § 14 odst. 10 a 11 a Příloha č. 1 finančního řádu České stomatologické
komory.
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
§ 85
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.

