
Řád České stomatologické komory č. 2/2020 ze dne 21. 6. 2020, 

kterým se mění řád České stomatologické komory č. 2/2011, jednací řád 

 

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory: 

 

Čl. I 

Změna jednacího řádu 

 

Řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád, ve znění řádu České stomatologické 

komory č. 2/2012, řádu České stomatologické komory č. 3/2015 a řádu České stomatologické 

komory č. 2/2018 se mění takto:  

 

1. Vkládá se nový § 5a, který včetně nadpisu zní:  

„§ 5a 

Jednání on-line 

 

(1) Jednání orgánu, u kterého to umožňuje tento řád ve zvláštní části, může se souhlasem 

nadpoloviční většiny všech členů orgánu probíhat i prostřednictvím technických prostředků 

umožňujících komunikaci na dálku (dál jen „jednání on-line“). Jednání on-line se uskutečňuje 

na platformě, která umožňuje přenos zvuku a případně obrazu v internetu tak, aby všechny osoby 

oprávněně připojené k jednání prostřednictvím internetu (dále jen „účastníci jednání on-line“) 

mohly prostřednictvím svých koncových zařízení slyšet slovní projevy předsedajícího nebo 

osoby, které bylo uděleno slovo, a případně vidět osobu, která hovoří, nebo podklady 

k projednávanému bodu programu, a která současně umožňuje i písemnou komunikaci mezi 

účastníky jednání (dále jen „chat“). 

(2) Pořízení záznamu jednání on-line (zvuku a/nebo obrazu) je možné jen s výslovným 

souhlasem všech účastníků jednání. Skryté pořizování záznamu jednání on-line (zvuku a/nebo 

obrazu) není přípustné. 

(3) Za přítomné jednání on-line se považují účastníci jednání.  

(4) O slovo se účastník jednání hlásí prostřednictvím chatu tak, že napíše a odešle všem ostatním 

účastníkům jednání zprávu ve znění „PŘIHLÁŠKA“, případně ve zkráceném znění „P“. Jiné 

zprávy účastníci jednání prostřednictvím chatu neodesílají. 

(5) Hlasování probíhá prostřednictvím aplikace, která umožňuje on-line hlasování PRO a PROTI 

návrhu. Hlasovací aplikace může být součástí platformy využívané pro zajištění jednání on-line 

nebo může být na této platformě nezávislá. Průběh a výsledky hlasování se zpřístupní on-line 

všem účastníkům jednání.  

(6) Každé jednání on-line má technického správce, který zpřístupňuje oprávněným osobám 

připojení k jednání on-line, sleduje technické zabezpečení jednání a poskytuje účastníkům 

jednání podporu. Technický správce sleduje zprávy v chatu a podle potřeby upozorňuje 

předsedajícího na přihlášky o slovo. Technický správce na výzvu předsedajícího odpojí z on-line 

jednání osobu, která není oprávněna se jej účastnit, nebo zastaví přenos zvuku od osoby, která 

není oprávněna hovořit.“ 

 

2. V § 8 odstavce 1 až 5 znějí: 

„(1) Jednání sněmu Oblastní komory svolává představenstvo Oblastní komory, a to zpravidla 

dvakrát, nejméně však jedenkrát v kalendářním roce. Navrhne-li svolání jednání sněmu Oblastní 

komory písemně revizní komise Oblastní komory nebo alespoň jedna třetina členů Komory 

zapsaných v seznamu členů Oblastní komory, je představenstvo Oblastní komory povinno svolat 



jednání sněmu Oblastní komory do 2 měsíců od doručení písemného návrhu; nesvolá-li 

představenstvo Oblastní komory jednání sněmu Oblastní komory, ačkoliv je povinno je svolat, 

jakož i tehdy, nebylo-li jednání sněmu Oblastní komory svoláno po dobu delší než 18 měsíců, 

svolá jednání sněmu Oblastní komory představenstvo Komory. Není-li nikdo, kdo by podle 

tohoto řádu mohl svolat jednání sněmu Oblastní komory, svolá takové jednání bez zbytečného 

odkladu Kancelář Komory. Postupuje přitom obdobně podle tohoto řádu a volebního řádu 

Komory.   

(2) Místo a čas začátku jednání sněmu Oblastní komory je představenstvo Oblastní komory 

povinno zveřejnit alespoň jeden měsíc před dnem jednání; svolává-li jednání sněmu Oblastní 

komory představenstvo Komory nebo Kancelář Komory, zveřejní místo a čas začátku jednání 

sněmu Oblastní komory nejméně 10 dnů před dnem jednání. 

(3) Pro účely tohoto řádu se za člena sněmu Oblastní komory považuje každý člen Komory, který 

je zapsán v seznamu členů příslušné Oblastní komory. 

(4) Předsedajícím je předseda Oblastní komory nebo jím pověřený člen Komory, zapsaný 

v seznamu členů příslušné Oblastní komory; svolá-li jednání sněmu Oblastní komory 

představenstvo Komory nebo Kancelář Komory, jednání řídí osoba pověřená svolavatelem do 

doby, než řízení předá předsedajícímu zvolenému sněmem Oblastní komory. 

(5) Jednání sněmu Oblastní komory má právo být přítomen člen Komory, který vykonává na 

území Oblastní komory povolání zubního lékaře a splnil svoji oznamovací povinnost podle 

§ 6a odst. 3 písm. f) stanov Komory, člen Komory, jehož zápis v seznamu členů Oblastní komory 

zanikl podle § 3a odst. 6 písm. d) stanov Komory, pověřený člen představenstva Komory, 

pověřený člen revizní komise Komory, pověřený člen čestné rady příslušné Oblastní komory 

nebo příslušné společné čestné rady a pověřený člen revizní komise příslušné Oblastní komory 

nebo příslušné společné revizní komise. Osoby uvedené v tomto odstavci nemůže sněm Oblastní 

komory ze svého jednání vyloučit; pověřenému členu představenstva Komory, pověřenému 

členu revizní komise Komory, členu představenstva příslušné Oblastní komory, pověřenému 

členu čestné rady příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné čestné rady a pověřenému 

členu revizní komise příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné revizní komise se udělí 

slovo, kdykoliv o to požádají, a to i mimo pořadí přihlášených. Jednání sněmu Oblastní komory 

mohou být přítomni též hosté pozvaní představenstvem Oblastní komory nebo předsedajícím.“ 

 

3. V § 8 odstavec 5 zní: 

„(5) Jednání sněmu Oblastní komory má právo být přítomen člen Komory, který vykonává na 

území Oblastní komory povolání zubního lékaře a splnil svoji oznamovací povinnost podle § 53 

odst. 3 písm. b) organizačního řádu Komory, člen Komory, jehož zápis v seznamu členů Oblastní 

komory zanikl podle § 50 odst. 6 písm. d) organizačního řádu Komory, pověřený člen 

představenstva Komory, pověřený člen revizní komise Komory, pověřený člen čestné rady 

příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné čestné rady a pověřený člen revizní komise 

příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné revizní komise. Osoby uvedené v tomto 

odstavci nemůže sněm Oblastní komory ze svého jednání vyloučit; pověřenému členu 

představenstva Komory, pověřenému členu revizní komise Komory, členu představenstva 

příslušné Oblastní komory, pověřenému členu čestné rady příslušné Oblastní komory nebo 

příslušné společné čestné rady a pověřenému členu revizní komise příslušné Oblastní komory 

nebo příslušné společné revizní komise se udělí slovo, kdykoliv o to požádají, a to i mimo pořadí 

přihlášených. Jednání sněmu Oblastní komory mohou být přítomni též hosté pozvaní 

představenstvem Oblastní komory nebo předsedajícím.“ 

 

4. V § 9 odst. 1 se na konci vkládá věta „On-line jednání představenstva Oblastní komory je 

přípustné.“ 



  

5. V § 9 odst. 3 se slova „i mimo“ vypouštějí a nahrazují slovem „podle“.  

 

6. V § 10 odst. 1 se na konci vkládá věta „On-line jednání revizní komise Oblastní komory, společné 

revizní komise, čestné rady Oblastní komory a společné čestné rady je přípustné, nejde-li o ústní 

jednání podle disciplinárního řádu Komory nebo správního řádu.“ 

 

7. V § 11 odst. 1 se na konci vkládají věty „Není-li nikdo, kdo by podle tohoto řádu mohl svolat 

jednání sněmu Komory, svolá takové jednání bez zbytečného odkladu Kancelář Komory. 

Postupuje přitom obdobně podle tohoto řádu a volebního řádu Komory.“ 

 

8. V § 11 odst. 2 se slova „podle § 11 odst. 1 poslední věta“ vypouštějí a nahrazují se slovy „nebo 

Kancelář Komory“. 

 

9. § 11 odst. 5 zní:  

„(5) Jednání sněmu Komory je veřejné, nerozhodne-li sněm Komory jinak. Sněm Komory 

nemůže svým rozhodnutím vyloučit ze svého jednání náhradníka člena sněmu Komory, člena 

představenstva Komory, člena revizní komise Komory ani člena čestné rady Komory; 

exprezidenta Komory může sněm Komory ze svého jednání vyloučit jen tehdy, jestliže byl 

z funkce prezidenta Komory odvolán, jestliže byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 

nehledí-li se na něj, jako by nebyl odsouzen, anebo bylo-li mu pravomocně uloženo disciplinární 

opatření, které dosud nebylo zahlazeno.“  

 

10. V § 11 odst. 6 se na konci vkládá věta „Svolala-li jednání sněmu Komory Kancelář Komory, řídí 

jednání osoba pověřená Kanceláří Komory do doby, než řízení předá předsedajícímu zvolenému 

sněmem Komory.“ 

  

11. V § 12 odst. 1 se na konci vkládá věta „On-line jednání představenstva Komory je výjimečně 

přípustné.“  

  

12. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova „i mimo“ vypouštějí a nahrazují slovem „podle“. 

 

13. V § 13 odst. 1 se na konci vkládá věta „On-line jednání revizní komise Komory a čestné rady 

Komory je výjimečně přípustné, nejde-li o ústní jednání podle disciplinárního řádu Komory nebo 

správního řádu.“  

  

14. V příloze č. 1 části A se dosavadní nečíslované odstavce nově označují jako odstavce 1 až 6. 

  

15. V příloze č. 1 části B se dosavadní nečíslované odstavce nově označují jako odstavce 1 až 4 a 

dosavadní odstavce uvozené tečkou se nově označují jako odstavce a) až d). 

  

16. Příloha č. 2 se zrušuje. 

  

17. V § 11 se vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Namísto člena sněmu Komory se jednání sněmu 

Komory může zúčastnit zástupce člena sněmu Komory (§ 7 odst. 2 bod 8 organizačního řádu 

Komory). Oznámí-li člen sněmu Komory Kanceláři Komory nejpozději do začátku jednání 

sněmu Komory, že jej bude na tomto jednání zastupovat zástupce člena sněmu Komory, považuje 

se při tomto jednání pro účely tohoto řádu zástupce člena sněmu Komory za člena sněmu 

Komory. 

Dosavadní odstavce 4 až 11 se nově označují jako odstavce 5 až 12. 

 



18. V § 11 odst. 5 se za slova „Nemůže-li se člen sněmu Komory“ vkládají slova „ani zástupce člena 

sněmu Komory“. 

  

19. Část třetí se zrušuje. 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento řád nabývá účinnosti 1. července 2020 s výjimkou novelizačních bodů č. 3 a 16 až 19, které 

nabývají účinnosti 1. ledna 2021. 


