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I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 

1.1  Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři Komory. K žádosti se přiloží doklady 
požadované k doložení splnění podmínek přijetí za člena. Přihlášku posuzuje akreditační komise.  Neúplná, 
nečitelná nebo nesprávně vyplněná nebo zjevně nedůvodná, popřípadě opakovaná přihláška bez nových 
skutečností se odmítne. Proti tomu se lze odvolat ve lhůtě 7 dnů k Představenstvu, které o přihlášce rozhodne 
s definitivní platností tak, že a) potvrdí odmítnutí přihlášky, b) vrátí přihlášku akreditační komisi k projednání, c) 
samo rozhodne o přijetí nebo zamítnutí žádosti člena na základě předložené přihlášky. 

1.2  Na základě přihlášky akreditační komise rozhodne o tom, zda doporučí, či nedoporučí uchazeče k přijetí a 
svou zprávu předloží s žádostí uchazeče Představenstvu. Představenstvo následně rozhodne o přijetí nebo 
zamítnutí žádosti člena s konečnou platností. Před rozhodnutím může některý z orgánů Komory vyzvat uchazeče 
k osobnímu pohovoru, a to zejména k odstranění pochybností vyplývajících z okolností přihlášky nebo 
projednání typu členství.  Orgány Komory jsou povinny postupovat tak, aby rozhodnutí o členství bylo vydáno 
do 60 dnů ode dne, kdy Komora přihlášku od uchazeče obdržela.  

1.3 Odmítnutí nebo zamítnutí žádosti musí obsahovat krátké odůvodnění s poukazem na nedostatky žádosti. 

1.4 Byla-li žádost odmítnuta, lze ji opakovat po odstranění vytknutých nedostatků. 

1.5 Uchazeč, jehož žádost byla zamítnuta, má právo podat novou žádost nejdříve po 6 měsících od doručení 
zamítavého rozhodnutí, nikoli však dříve, než po odstranění v rozhodnutí vytknutých nedostatků. Nová žádost, 
která nesplňuje dané podmínky, bude odmítnuta akreditační komisí. 

II. Osvědčení o členství 

2.1 Osvědčení obsahuje obligatorně identifikační údaje Komory, jméno, příjmení člena, typ členství, 
akreditované obory, k nimž je Komorou člen akreditován, a číslo osvědčení. 

2.2 Osvědčení obsahuje fakultativně tituly, bydliště, místo podnikání člena. 

2.3 Osvědčení je opatřeno razítkem Komory a podepisuje je Prezident Komory a není-li to možné, pověřený člen 
Představenstva nebo předseda akreditační komise. 

III. Typy členství 

3.1 Studující 

Studujícím může být člen splňující osobní předpoklady a je účastníkem vzdělávání zdravotnického zaměření 
nebo vzdělávání akreditovaného Komorou. Studující  nemají hlasovací právo na valném shromáždění. 

3.2 Kandidát 
 
Kandidátem může být člen, který splňuje veškeré osobnostní a kvalifikační předpoklady s výjimkou absolvování 
odborné praxe a/nebo odborné zkoušky. V případě přerušení odborné praxe na dobu delší než 3 měsíce může 
představenstvo rozhodnout o pozastavení členství. V případě přerušení odborné praxe na dobu 1 roku a více 
může představenstvo rozhodnout také o ukončení členství kandidáta.. 
 
3.3 Praktik TCM 
 
3.3.1 Jde o tzv. plné členství tedy o členství, které zakládá právo hlasovat na valné hromadě, být volen do orgánů 
Komory. Praktikem TCM může být, nerozhodne-li Představenstvo z důvodů hodných zřetele jinak, jen člen 
Komory, který  
 
3.3.1.1 absolvoval komorou akreditované nebo jinak komorou uznané vzdělání a má plnou kvalifikaci pro 
alespoň jeden obor stanovený těmito stanovami nebo Představenstvem nebo úspěšně vykonal odbornou zkoušku 
před zkušebním senátem Komory 
3.3.1.2 absolvoval vzdělání v oblasti zdravotnického minima,  



3.3.1.3 vykonal nejméně 12 měsíců odborné praxe a obdržel o této praxi potvrzení člena Komory typu Praktik 
TCM (odborného supervizora)  nebo předložil akreditační komisi Komory k posouzení 50 vypracovaných 
kazuistik. 
 
3.3.2 Praktik TCM může být akreditován k samostatnému výkonu praxe v oborech, ve kterých komoře prokáže 
kvalifikační předpoklady.  
 
3.3.3 Praktik TCM je povinen po celou dobu trvání plného členství vykonávat praxi v rozsahu stanoveném 
komorou a dodržovat minimální penzum účasti na vzdělávacích aktivitách akreditovaných nebo uznávaných 
komorou, jinak bude jeho členství pozastaveno. 
 
3.3.4 V době 1 roku po založení Komory lze přiznat postavení Praktika TCM také uchazeči, který nesplňuje 
kvalifikační předpoklady předepsané těmito stanovami, pokud osvědčí nejméně 3-letou praxi, obdrží doporučení 
dvou Praktiků TČM. 
 
3.4 Čestný člen 
 
Čestné členství uděluje valná hromada na návrh Představenstva osobám, které se mimořádně zaslouží o Komoru 
nebo prosazování hodnot, k nimž se Komora hlásí. Čestné členství může být odebráno, pokud se čestný člen 
zpronevěří cílům Komory, vážně ohrozí její důvěryhodnost, nebo se dopustí zvlášť zavrženíhodného jednání, 
např. úmyslného trestného činu. Čestný člen má právo slova na Valné hromadě. Čestný člen, nemá-li současně 
členství jiného typu, nemá hlasovací právo na valné hromadě ani není povinen platit členské příspěvky. Čestné 
členství lze udělit také in memoriam. 
 
3.5 Čestný Prezident Komory 
 
Čestným Prezidentem Komory může být jmenována osoba, která se v pozici Prezidenta Komory mimořádně 
zasloužila o její úspěch. Čestné Prezidentství lze udělit také in memoriam. 
 
3.6 Přítel TČM 
 
Sympatizující osoba, která nesplňuje jiné podmínky členství, ale svým členstvím chce vyjádřit podporu úsilí 
Komory má právo se přihlásit o členství, splňuje-li osobní předpoklady členství. 
 
3.7 Souběh členství  
 
Souběh členství je vyloučen s výjimkou souběhu jednotlivých typů členství s čestným členstvím nebo čestným 
předsednictvím. 
 
IV. Osobní předpoklady pro členství 
 
Každý člen musí splňovat tyto osobní předpoklady členství 
 
4.1 dosažení zletilosti - dokládá se předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu 
4.2 plná způsobilost k právním úkonům – dokládá se čestným prohlášením v žádosti o členství 
4.3 zdravotní způsobilost – dokládá se čestným prohlášením v žádosti o členství. V pochybnostech si může 
akreditační komise vyžádat předložení lékařského potvrzení. 
4.4 trestní bezúhonnost 
 
V. Kvalifikační předpoklady pro členství 
 
5.1 Ukončené SŠ s maturitou. Představenstvo může na návrh akreditační komise splnění této podmínky 
prominout, pokud je jinak zřejmé, že uchazeč o členství je pro členství kvalifikován jinak a tato kvalifikace bude 
ověřena odbornou zkouškou. 
 
5.2  Představenstvo na základě zprávy akreditační komise rozhoduje o akreditaci vzdělávacích programů 
relevantních pro členství, a to podle zásad, které garantují dostatečnou odbornou přípravu pro výkon řádné praxe 
lege artis. 
 
5.3 Kvalifikační předpoklady pro členství jsou stanoveny v ustanoveních 3.1 – 3.7 tohoto řádu. 



 
5.4 Představenstvo na základě doporučení příslušných komisí a sekcí schválí podmínky akreditace pro 
vzdělávací instituce a jejích vzdělávacích programů (akreditační řád) a obsah a způsob hodnocení výsledků 
odborné zkoušky (zkušební řád). 
 
VI. Obory tradiční čínské medicíny 
 
6.1 Fytoterapeut 

 
Odborná znalost použití bylin TCM 
 
6.2 Akupunkturista 
 
Odborná znalost a schopnost aplikace akupunktury, akupresury, moxování a baňkování. 
 
6.3 Masér tuina 
 
Teoretická a praktická znalost metod masáží tuina. 
 
6.4 Ustavení dalších oborů 
 
Představenstvo na doporučení odborných komisí a sekcí Komory může rozšířit nebo zúžit výčet oborů.  
 
 
VII. Odborná zkouška 
 
7.1 Představenstvo dle doporučení odborných komisí a sekcí stanoví rozsah znalostí požadovaných pro 

vykonání odborné zkoušky. 
 
7.2 Uchazeči o vykonání odborné zkoušky jsou povinni spolu s žádostí o vykonání odborné zkoušky osvědčit 

splnění všech osobních a kvalifikačních předpokladů s výjimkou vlastní odborné zkoušky. Předcházející 
předepsaná odborná praxe musí být vykonána v předepsané délce a to tak, aby na předcházejících 24 měsíců 
připadalo alespoň 12 měsíců odborné praxe, nerozhodne-li akreditační komise nebo Představenstvo o 
udělení výjimky. 

7.3 O tom, zda lze absolvovanou praxi považovat za odbornou rozhoduje v pochybnostech po konzultaci se 
vzdělávací sekcí nebo akreditační komisí Představenstvo. 

7.3.1 Představenstvo jmenuje 3 – 5 členné zkušební senáty, které odborné zkoušky provedou. Uchazeč o 
vykonání zkoušky může proti členům zkušebního senátu podat námitku podjatosti, o které rozhodne 
Představenstvo. Rozhodne-li Představenstvo o podjatosti dotčeného člena senátu, na jeho místo jmenuje 
jiného člena senátu.  

7.3.2 Zkouška trvá zpravidla od 1 do 3 hodin trvání a může obsahovat jak ústní tak písemnou část. 
Absolvování některé části může podmínit přístup do další části zkoušky. Úspěšní absolventi odborné 
zkoušky mohou dle úrovně znalosti obdržet od zkušebního senátu celkové hodnocení „prospěl“ nebo 
„prospěl s vyznamenáním“. Neúspěšní absolventi obdrží hodnocení „neprospěl“. O udělení výsledného 
hodnocení rozhoduje zkušební senát prostou většinou. Proti rozhodnutí zkušebního senátu může 
absolvent podat odvolání k Představenstvu, a to ve lhůtě 3 dnů ode dne konání zkoušky. Představenstvo 
odvolání zamítne s konečnou platností, není-li důvodné, nebo rozhodne, že zkouška bude nejpozději ve 
lhůtě do 5 dnů ode dne konání zkoušky opakována před jiným senátem. 

7.3.3 Uchazeč, který neobdrží hodnocení „prospěl“, nebo „prospěl s vyznamenáním“ má právo opakovat 
zkoušku nejdříve za 6 měsíců. 

  
7.4 V případě, že je uchazeč o členství absolventem vzdělávání, které není Komorou akreditováno, ale splňuje 

akreditační předpoklady, rozhodne Představenstvo na základě posudku akreditační komise, zda uzná 
kvalifikační předpoklad vzdělání uchazeče a umožní mu vykonání (popř. uznání) odborné praxe a vykonání 
odborné zkoušky, nerozhodne-li o jejich uznání a přijetí za člena bez dalšího. 

 
VIII. Zdravotnické minimum 
 
Praktik TČM je povinen ovládat přinejmenším zdravotnické minimum, tedy absolvovat některou z níže 
uvedených vzdělávacích institucí 



 
8.1 střední zdravotní škola s maturitou 
8.2 magisterské studium medicíny nebo fyzioterapie 
8.3 bakalářské zdravotnické obory, rehabilitační nástavby, vyšší odborné školy zdravotnického zaměření 
8.4 být držitelem titulu Diplomovaný specialista zdravotnického směru 
8.5 vzdělávací program zdravotnického minimum pořádaný Komorou nebo akreditovaný program 
zdravotnického minima pořádaný jiným komorou akreditovaným subjektem 
8.6 další obory může stanovit představenstvo. 
 
 
IX. akreditované vzdělávací instituce 
 
9.1 Osvědčení o absolvování vzdělávání v některém z oborů TCM na komorou akreditované vzdělávací instituci 
nahrazuje vedle požadavků na vzdělání také požadavek na vykonání odborné zkoušky. 
9.2 O akreditaci vzdělávací instituce rozhoduje na návrh akreditační komise komory předsednictvo komory. 
9.3 Proti rozhodnutí předsednictva se může vzdělávací instituce odvolat v nejbližší následující valné hromadě, a 
to prostřednictvím prezidenta komory. 
9.4 Seznam akreditovaných vzdělávacích institucí vede představenstvo komory. 
 
 
Za přípravný výbor 
 
 
Mgr. Miroslav Krutina 
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