
Řád České stomatologické komory č. 4/2020 ze dne 21. 6. 2020, 

kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád 

 

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory: 

 

 

Čl. I 

Změna disciplinárního řádu 

 

Řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád, ve znění řádu ČSK 2/2012, řádu České 

stomatologické komory č. 3/2017 a řádu České stomatologické komory č. 2/2018, se mění takto: 

 

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a vkládá se nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Člen Komory se zprostí disciplinární odpovědnosti za porušení povinnosti odborného 

zástupce, prokáže-li, že mu plnění povinnosti odborného zástupce znemožnil poskytovatel 

zdravotních služeb, který jej do funkce odborného zástupce ustanovil (dále jen „dotčený 

poskytovatel“), a to pouze za předpokladu, že tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejdéle 

do 14 dnů, oznámil Komoře a zároveň rezignoval na funkci odborného zástupce. Rezignací na 

funkci odborného zástupce se rozumí ukončení výkonu funkce odborného zástupce a oznámení 

tohoto ukončení dotčenému poskytovateli zdravotních služeb a správnímu orgánu, který udělil 

dotčenému poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb.“ 

 

2. § 27 odst. 5 zní:  

„(5) O zahlazení disciplinárního opatření je Kancelář Komory povinna do 30 dnů informovat 

disciplinárně potrestaného člena Komory, revizní komisi Oblastní komory, která podala návrh 

na zahájení disciplinárního řízení a všechny orgány Komory a Oblastní komory, které byly 

o uložení takového disciplinárního opatření vyrozuměny podle ustanovení § 28 odst. 2 tohoto 

řádu.“ 

 

3. § 28 včetně nadpisu zní: 

„§ 28 

Informování o výsledku disciplinárního řízení 

 

(1) Písemné vyhotovení pravomocného rozhodnutí, jímž se disciplinární řízení končí, Kancelář 

Komory zpřístupní revizní komisi Oblastní komory, která podala návrh na zahájení 

disciplinárního řízení. 

(2) O výsledku disciplinárního řízení předseda čestné rady Oblastní komory, předseda společné 

čestné rady i předseda čestné rady Komory vyrozumí stěžovatele, zaměstnavatele disciplinárně 

obviněného a představenstvo Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán disciplinárně 

obviněný.“ 

 

Čl. II 

Účinnost 

 

Tento řád nabývá účinnosti 1. července 2020 s výjimkou novelizačního bodu 1, který nabývá 

účinnosti 1. ledna 2021. 

 


