
 

STANOVY 
Komory zubních techniků ČR, z.s. 

Tyto stanovy jsou základní normou organizační struktury a činnosti zapsaného spolku  

Komory zubních techniků ČR 

 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek I 

Obecná ustanovení 

1. Plný název:  Komora zubních techniků ČR, 

z.s. (dále jen „Komora"). 

2. Zkratka: „ KZT ČR“. 

3. Logo stanoveno /příloha 1. 

4. Sídlo Komory je v Praze 5, Ostrovského 

253/3, PSČ: 150 00. 

5. Komora je nezávislé spolek zubních 

techniků, asistentů zubních techniků a 

studentů zubotechnických oborů (dále jen 

„student“). 

6. Komora se zřizuje na dobu neurčitou. 

Článek II 

Základní úkoly a předmět činnosti 

Komory 
Komora zejména: 

1. Podporuje odbornost výkonu povolání 

zubních techniků a způsob jeho vykonávání 

v souladu s obecně závaznými předpisy a 

jeho etikou. 

2. Podporuje oprávněné profesní zájmy svých 

členů. 

3. Iniciativně se vyjadřuje k legislativním 

návrhům týkajících se oboru a k 

podmínkám podnikání v oboru a výkonu 

profese. 

4. Vyjadřuje se ke splnění podmínek svých 

členů k výkonu činnosti v oboru a ke splnění 

podmínek pro provoz stomatologických 

laboratoří. 

5. Vyjadřuje se k odborným otázkám, jež se 

staly z jakéhokoliv důvodu sporné mezi  

 

stomatologickými laboratořemi a třetím 

subjektem. 

6. Zprostředkovává výměnu informací 

podporujících zvyšování odbornosti členů a 

rozvoj oboru. 

7. Organizuje a podílí se na pořádání 

odborných a vzdělávacích akcí. 

8. V případě potřeby navrhuje znalce v oboru 

zubní techniky. 

Článek III 

Právní subjektivita Komory 

1. Komora je právnickou osobou a vystupuje v 

právních vztazích samostatně svým jménem 

a nese plnou odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající. 

2. Řídí se právními předpisy, těmito Stanovami 

a ostatními vnitřními ustanoveními Komory. 

3. Komora je dobrovolným spolkem jeho 

členů. 

ČLENSTVÍ V KOMOŘE 

Článek IV 

Vznik členství 

1. Řádným členem Komory se může stát každá 
svéprávná fyzická osoba s vyhovující 
podmínkám článku 1 bodu 5, dosáhla-li 
věku 18-ti let, která souhlasí s těmito 
Stanovami a o své členství se písemně 
přihlásí (řádným vyplněním přihlášky a 
zasláním Komoře) a zaplatí členský 
příspěvek ve stanovené výši podle znění čl. 
5 Stanov, a to na účet Komory. 

 
 

2. Členství v Komoře vzniká dnem, kdy částka 
členského příspěvku byla připsána na účet 
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Komory, nebo byla jinou formou doručena 
do sídla Komory. 

Článek V 

Práva a povinnosti členů 

Člen Komory má právo: 
 

1. Volit a být volen do orgánů Komory (vyjma 
studentů zubotechnických oborů). 

2.  Účastnit se všech akcí pořádaných 
Komorou. 

3. Využívat služby poskytované Komorou a 
podílet se na její činnosti.  

4. Hájit své odborné zájmy a podílet se na 
ochraně zájmů Komory. 

5.  Žádat Komoru o pomoc při řešení 
odborných otázek, podávat iniciativní 
návrhy a připomínky. 

6. Účastnit se Sněmu Komory. 
7. Požadovat informace o činnosti Komory a 

vyjadřovat se k této činnosti na zasedání 
orgánů Komory. 

8. Práva a povinnosti členů nelze delegovat na 
jiné osoby. 
 

Člen Komory je povinen: 
1. Dodržovat stanovy a usnesení orgánů Komory.  

Jednat v souladu s Etickým kodexem Komory a 

tento dodržovat. Hradit řádně a včas roční 

členské příspěvky vždy nejpozději do konce 1. 

čtvrtletí každého roku ve výši: 

a. podnikající člen, odborný zástupce, 

statutární orgán obchodní společnosti 

(jednatel, člen představenstva), 

společník s.r.o., majitel a.s. 2 600,- Kč 

b. člen zaměstnanec 600,- Kč 

c. neaktivní člen bez příjmu z výkonu 

profese zubní technik – důchodce, 

mateřská dovolená, student 400,- Kč. 

2. Korektně se chovat k ostatním členům Komory a 

dodržovat zásady profesionální etiky. 

3. Plnit úkoly svěřené funkce, do které byl zvolen. 

Článek VI 

Zánik členství 

Členství v Komoře zaniká: 
1. Vystoupením člena na základě jeho písemného 

sdělení o vystoupení, přitom členství zanikne 

dnem doručení tohoto sdělení Komoře. 

2. Vyloučením člena v případě opakovaného 

nedodržení povinnosti člena, nebo v případě 

opakovaného jednání v rozporu s Etickým 

kodexem Komory. 

3. Úmrtím člena - fyzické osoby. 

4. Ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním 

úkonům. 

5. O zániku členství v Komoře rozhoduje Rada 

Komory. Vyloučený člen se může odvolat 

k nejblíže konanému Sněmu Komory. Ten pak 

rozhodne s konečnou platností. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

KOMORY 

Článek VII 

Orgány Komory 

Orgány Komory jsou: 
1. Sněm členů Komory (dále jen Sněm) 

2. Rada Komory (dále jen Rada) 

3. Prezident a viceprezident 

4. Revizní komise Komory 

5. Další orgány Komory 

Článek VIII 

Sněm členů Komory 

1. Je nejvyšším orgánem Komory a do jeho 

pravomoci patří: 

a. Rozhodování o základních 

záměrech a směrech činnosti 

Komory, schvaluje koncepci 

činnosti Komory. 

b. Schvalování zásad 

hospodaření Komory.  

c. Přijímání změn Stanov 

Komory, volebního a 

jednacího řádu a dalších 

vnitřních ustanovení Komory. 

d. Schvalování Radou zvoleného 

prezidenta a schvalování 
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prezidentem zvoleného 

viceprezidenta, Rady Komory, 

a Revizní komise Komory. 

e. Projednávání a schvalování 

revizní zprávy a zprávy o 

činnosti Komory. 

f. Určování výše členských 

příspěvků. 

g. Určování počtu členů Rady 

h. Rozhodování o zrušení Komory  

i. Rozhodování o dalších 

záležitostech, které si výlučně 

vyhradí do své pravomoci. 

2. Sněm svolává Rada Komory podle potřeby, 

nejméně však 1x ročně. Rada Komory 

rovněž stanoví dobu a místo konání Sněmu. 

3. Sněm musí být svolán i v případě, že o to 

požádá alespoň 1/3 z celkového počtu 

řádných členů. 

4. Sněm je usnášení schopný, je-li přítomno   
alespoň 100 řádných členů KZT ČR. 
V případě, kdy není v čase zahájení Sněmu 
přítomno 100 řádných členů, odloží se 
začátek jednání o 1 hodinu. Pokud po 
uplynutí této dodatkové doby nedosáhne 
počet řádných členů jednoho sta, není 
Sněm usnášeníschopný. 

 
5. Sněm rozhoduje hlasováním. Usnesení a 

jiná podání jsou schválena, pokud s nimi 

vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech 

přítomných členů Komory. O průběhu 

Sněmu se pořizuje zápis. 

Článek IX 

Rada Komory 

1. Rada Komora je výkonným orgánem 

Komory, je volena a odvolávána Sněmem. 

2.  Počet členů Rady určuje Sněm.  

3. Připravuje Sněm a předkládá mu zprávu o 

své činnosti. 

4. Je oprávněna rozhodnout v kterékoliv věci s 

výjimkou věcí svěřených do působnosti 

Sněmu. 

5. V období mezi konáním Sněmu řídí 

veškerou činnost Komory a je přitom 

vázána usnesením Sněmu. 

6. Rada Komory volí a odvolává ze svého 

středu prezidenta a viceprezidenta. 

7. Rada Komory jmenuje delegáty pro jednání 

s dalšími stranami. 

8. Rada Komory zasedá alespoň 1x za čtvrtletí 

a svolává ji prezident, v případě jeho 

nepřítomnosti  viceprezident, anebo 

nadpoloviční většina všech členů Rady 

Komory. 

9. Rada Komory je usnášeníschopná, jestliže je 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

členů. O jednání Rady Komory se pořizuje 

zápis. K rozhodnutí Rady Komory je 

zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných členů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas prezidenta, v jeho 

nepřítomnosti hlas viceprezidenta. 

10. Volební období Rady Komory je 3 roky. 

11. Funkce člena Rady Komory zaniká 

uplynutím funkčního období, ne však dříve 

než je Sněmem zvolena Rada nová, dále 

odvoláním z funkce Sněmem a úmrtím. 

Člen Rady Komory se může funkce také 

vzdát písemným prohlášením zaslaným 

Radě Komory. Funkce v takovém případě 

zaniká dnem, kdy vzdání se funkce projedná 

Rada Komory. Zanikne-li funkce člena Rady 

Komory v období mezi konáním Sněmů, 

může Rada kooptovat nejvýše 3 členy. 

Článek X 

Prezident 

1. Prezident a viceprezident jsou statutárními 

orgány Komory. Za Komoru jedná prezident a 

viceprezident, každý samostatně. 

2. Za Komoru může jednat i jiná osoba, pověřená 

Radou KZT ČR, není však statutárním orgánem. 

3. Prezident je volen Radou a schválen Sněmem. 

4. Viceprezident je navržen prezidentem a do 

funkce potvrzen Sněmem. 
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5.   Prezident a viceprezident jsou odpovědni Sněmu 

a Radě Komory. 

Článek XI 

Revizní komise Komory 

1. Revizní komise Komory je kontrolním 
orgánem Komory. 

2. Je volena a odvolávána Sněmem a je 3 
členná.  

3. Předkládá Sněmu zprávu o své revizní a 
kontrolní činnosti. 

4.  Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost 
Komory a jejích orgánů, včetně dodržování 
Stanov. 

5.  Její volební období je 3 roky. 
6. Revizní komise volí a odvolává ze svého 

středu předsedu. 
7. Člen Revizní komise Komory nesmí být 

zároveň zvolen do žádného jiného orgánu 
Komory. 

8.  O zániku funkce člena revizní komise platí 
analogicky ustanovení čl. IX stanov, které se 
týká zániku členství v Radě Komory. 

9.  Revizní komise může kooptovat chybějícího 
j člena. 

Článek XII 

Další orgány Komory 

Další orgány Komory může vytvářet Sněm, Rada 
Komory či Revizní komise Komory dle potřeby na 
základě územního, či odborného principu. Tyto 
orgány budou vždy mít poradní hlas, budou 
odpovědny tomu orgánu, který je zřídil, a nebudou 
mít vlastní rozhodovací pravomoc. 

HOSPODAŘENÍ KOMORY 

Článek XIII 
Komora provádí vlastní hospodářskou činnost na 
podporu plnění svých úkolů. Komora hospodaří s 
finančními prostředky a vlastním majetkem na 
základě obecně platných zákonných norem a 
v souladu s usnesením Směnu. 

1. Komora nabývá majetek: 

a. z členských příspěvků členů 

b.z jiných příspěvků, dotací, darů 

včetně sponzorování a dědictví. 

2. Ze získaných finančních prostředků budou 

členům Rady a Revizní komise Komory 

poskytovány náhrady nákladů spojených s 

výkonem funkce, dle vnitřního předpisu 

Komory, který je volně přístupný k 

nahlédnutí členům Komory. 

3. Rada Komory je povinna před skončením 

svého volebního období zajistit účetní 

audit. 

4. Právo rozhodovat o finančních prostředcích 

má Rada Komory a právo disponovat s 

finančními prostředky mají osoby pověřené 

Radou Komory. Komora vede řádné 

účetnictví. 

5. Komora má zřízen samostatný účet. 

6. Hospodářským rokem Komory je kalendářní 

rok. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek XIV 

Zánik Komory 

1. O zrušení Komory anebo její přeměně 

v organizační složku může rozhodnout 

Sněm. 

2. K rozhodnutí podle odstavce 1 článku 14 je 

zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 všech 

přítomných členů Sněmu. 

3. Rozhodne-li Sněm o zrušení Komory, je 

povinen současně rozhodnout o vypořádání 

majetku Komory. V případě zániku Komory 

bez právního nástupce jmenuje prezident 

se souhlasem Rady Komory likvidátora, 

který podle platných zákonů a zásad 

schválených Sněmem provede likvidaci 

Komory. 

Článek XV 

Účinnost a změny stanov 

1. Změny vyplývající z těchto Stanov provede 
Rada Komory do 6 měsíců ode dne jejich 
schválení Sněmem. 

2. Tyto upravené Stanovy byly schváleny 
Sněmem dne 26. dubna 2014 a nabývají 
platnosti zaregistrováním na Městském 
soudu v Praze.  

 

 


