Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory
č. 3/2021
Při výkonu působnosti představenstva Komory podle § 18 odst. 3 organizačního řádu Komory
jsem s ohledem na trvání nouzového stavu, krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR rozhodl takto:
1. konstatuji, že
a) jednání představenstva Oblastní komory, revizní komise Oblastní komory, čestné rady
Oblastní komory a společné čestné rady, a to včetně ústních jednání v rámci
prověřování podle disciplinárního řádu Komory a disciplinárního řízení, je v období ode
dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. přípustné
konat i v prezenční formě, a to
1. bez dalších omezení, je-li na prezenčním jednání přítomno nejvýše 10 osob
(do počtu osob se započítají nejen členové orgánu, ale i další osoby přítomné
na jednání bez ohledu své procesní či jiné postavení či pracovní zařazení),
2. při dodržení následujících pravidel, je-li na prezenčním jednání přítomno více
než 10 osob:
i.

každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest
zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či
polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně
FFP2, KN95 nebo N95,

ii.

osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry,

iii.

každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné
pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

iv.

přítomno je nejvýše 50 osob,

b) jednání sněmu Oblastní komory lze v období uvedeném v písmenu a) konat při
dodržení následujících podmínek
1. probíhají volby do orgánů Oblastní komory a sněmu Komory,
2. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou
obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez
výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
3. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry,
4. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené
osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost

antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
2. doporučuji
a) představenstvům Oblastních komor, aby konání prezenčního jednání představenstva
Oblastní komory a konání jednání sněmu Oblastní komory v období uvedeném
v písmenu a) zvážila,
b) revizním komisím Oblastní komory, čestným radám Oblastní komory, společným
radám, revizní komisi Komory i čestné radě Komory, aby konání jednání a ústních
jednání v období uvedeném v písmenu a) zvážily,
c) 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,
d) předsedům Oblastních komor, aby zaměstnancům Komory působícím v Oblastní
komoře, jejichž osobní přítomnost na pracovišti není nezbytná, umožnili v období
uvedeném v písmenu a) výkon práce z domova,
3. upozorňuji, že
a) v období uvedeném v bodu 1 písmenu a) nelze 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 vstupující do prostor Komory nebo Oblastní komory si musí při vstupu
dezinfikovat ruce,
c) všechny osoby přítomné v prostorách Komory nebo Oblastní komory, s výjimkou osob
vykonávajících práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, musí mít zakryté
dýchací cesty
1. respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu)
naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
nebo
2. zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC a při vstupu do místnosti si musí dezinfikovat ruce,
4. ukládám
a) Kanceláři Komory, aby na období uvedené v bodu 1 písmenu a) neorganizovala žádné
prezenční vzdělávací akce ani další profesní zkoušky pořádané vzdělávacím
střediskem Kanceláře Komory,
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 dodržovali pravidla uvedená v bodu 3 písmenu b) a c),
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.
V Praze dne 1. března 2021

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
prezident komory

