Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory
Při výkonu působnosti představenstva Komory podle § 17 odst. 3 organizačního řádu – stanov
Komory jsem s ohledem na trvání nouzového stavu, krizová opatření vlády ČR a mimořádná
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozhodl takto:
1. doporučuji
a) představenstvům Oblastní komory, revizním komisím Oblastní komory, čestným radám
Oblastní komory, společným čestným radám, revizní komisi Komory a čestné radě
Komory, aby ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 11. ledna 2021 do 23:59
hod. konaly jednání, s výjimkou ústního jednání v řízení podle disciplinárního řádu, jen
on-line podle § 5a jednacího řádu Komory;
b) představenstvům Oblastních komor, aby na dobu uvedenou v písmenu a) nesvolávala
jednání sněmu Oblastní komory a jednání svolaná na dobu uvedenou v písmenu a)
přesunula na pozdější dobu,
c) revizním komisím Oblastní komory, čestným radám Oblastní komory, společným
radám, revizní komisi Komory i čestné radě Komory, aby ústní jednání nařízená na
dobu uvedenou v písmenu a) zrušily a přesunuly na pozdější dobu,
d) Oblastním komorám, aby úřední hodiny své kanceláře určené pro osobní kontakt
se členy Komory a s veřejností omezily nejvýše na 2 dny v týdnu v rozsahu nejvýše 5
hodin v každém dni,
e) Oblastním komorám, aby se členy Komory, dalšími osobami s výjimkou dodavatelů
a dalších smluvních partnerů a s orgány veřejné moci komunikovaly přednostně
prostředky umožňujícími komunikaci na dálku,
f)

předsedům Oblastních komor, aby zaměstnancům Komory působícím v Oblastní
komoře, jejichž osobní přítomnost na pracovišti není nezbytná, umožnili po dobu
uvedenou v písmenu a) výkon práce z domova,

2. upozorňuji, že
a) v době uvedené v bodu 1, písm. a) nelze v důsledku omezení volného pohybu osob
konat prezenční vzdělávací akce ani jiné akce spojené s osobní účastí lidí s výjimkou
praktických kurzů v rámci celoživotního vzdělávání zubních lékařů za přítomnosti
nejvýše 10 osob,
b) všechny osoby přítomné v prostorách Komory nebo Oblastní komory musí mít zakryté
dýchací cesty a při vstupu do místnosti si musí dezinfikovat ruce,
3. ukládám
a) Kanceláři Komory, aby zrušila všechny prezenční vzdělávací akce a profesní zkoušky
pořádané vzdělávacím střediskem Kanceláře Komory a naplánované na dobu
uvedenou v bodu 1, písm. a) a přesunula je na pozdější dobu,

b) ředitelce Kanceláře Komory, aby umožnila zaměstnancům, jejichž osobní přítomnost
na pracovišti není nezbytná, pracovat z domova,
c) zaměstnancům Komory, kteří nepracují z domova, aby při výkonu svých pracovních
úkolů měli vždy zakryté dýchací cesty, pokud se pohybují mimo svoji kancelář anebo
pracují ve vzdálenosti menší než 2 metry od jiné osoby, a dezinfikovali si ruce nejméně
při příchodu na pracoviště,
d) zaměstnancům Komory, aby v rámci plnění svých pracovních povinností až do
odvolání komunikovali se členy Komory, dalšími osobami s výjimkou dodavatelů
a dalších smluvních partnerů Komory a s orgány veřejné moci přednostně prostředky
umožňujícími komunikaci na dálku.
4. omezuji úřední hodiny Kanceláře Komory určené pro osobní kontakt se členy Komory
a s veřejností nejvýše na 2 dny v týdnu v rozsahu nejvýše 5 hodin v každém dni.
V Praze dne 27. prosince 2020

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
prezident komory

