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PŘIPOMÍNÁME NOVINKU:
DO 31. 10. 2020 VÝROČNÍ KONTROLNÍ A OZNAMOVACÍ
POVINNOST ČLENŮ ČSK
Novelizované předpisy Komory zavedly tzv. výroční kontrolní
a oznamovací povinnost členů (označovanou také „klikací povinnost“).
Tato povinnost spočívá v tom, že člen Komory musí minimálně jednou za každý kalendářní rok (kdykoliv od 1. 1. do 31. 10. včetně)
zkontrolovat, zda jsou údaje, které o něm Komora vede, aktuální – a případně ohlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo. Datum
provedení výroční kontroly se zaznamená do členské karty. Datum není třeba aktualizovat jako potvrzení každé provedené změny či
kontroly, stačí pouze jedenkrát v daném kalendářním roce.
Protože členové Komory plní tuto povinnost letos poprvé, přinášíme podrobný praktický návod, jak se přihlásit do osobního profilu
a jak kontrolu údajů a potvrzení provést. Doporučujeme nenechávat na poslední chvíli a udělat vše včas a v poklidu.

1
V internetovém prohlížeči si otevřete stránky ČSK
www.dent.cz
(do okénka vyhledávače napíšeme www.dent.cz,
potvrdíme klávesou Enter).
Pro korektní fungování všech funkcionalit doporučujeme
používat internetový prohlížeč Google Chrome (stažení
a instalace zdarma je dostupná na internetu pod
tímto odkazem: https://support.google.com/chrome/
answer/95346), použít můžete i jakýkoliv jiný oblíbený
prohlížeč, na který jste zvyklí (Mozilla Firefox, Explorer atd.).

2
Otevře se úvodní
obrazovka webových
stránek ČSK.
Pro přihlášení do
osobního profilu
(zabezpečená část
webových stránek) klikněte
na ikonu „Pro členy“.
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3
Pro přihlášení je nutné znát:
1) IKČ (identifikační kód člena)
nebo e-mail. IKČ je uveden např.
na členské legitimaci nebo vám
jej sdělí referentka administrativy
správních činností (ASČ). Místo
IKČ lze použít i e-mail (pozor –
pouze ten, který máte nahlášený
v členské kartě).
2) Heslo
Zde vyplníte heslo, kliknete na
„Přihlásit se“. Dále pokračujte
na bod 7 návodu.
Pokud si heslo nepamatujete,
musíte si jej nechat vygenerovat
kliknutím na modrý odkaz
„Zapomenuté heslo?“.

4
Obnova zapomenutého hesla.
Zde uveďte e-mail, na který vám
přijdou instrukce k vygenerování
nového hesla, a odešlete
kliknutím na „Obnovit heslo“.
Zavřete okno prohlížeče.

5
Do e-mailové schránky vám
přijde zpráva, kterou otevřete,
a v textu kliknete na modrý
podtržený odkaz.

6
Otevře se okno prohlížeče,
kde vyplníte nové heslo.
Heslo uložíte kliknutím na
„Obnovit heslo“. Tímto je nové
heslo uloženo. Kliknutím
na ikonu „Pro členy“ se
nyní vrátíte na stránku pro
přihlášení (bod 3) a provedete
přihlášení.
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7
Váš osobní profil.
Kontrola údajů
„Můj profil / Informace“
Zde je třeba zkontrolovat
aktuálnost všech údajů.
(Abyste viděli všechny údaje,
je třeba se obrazovkou
postupně posunovat směrem
dolů, tj. pomocí šipky dolů
na klávesnici nebo rolováním
kolečkem myši.)

Pokud některé údaje chybí
nebo již nejsou aktuální,
klikněte na „Upravit údaje“
(bod 8).
Pokud je vše v pořádku,
bod 8 přeskočte a pokračujte
bodem 9.
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8
Úprava údajů
„Můj profil / Informace“
Nyní se nacházíte v editačním
režimu a můžete přepsat či
doplnit údaje uvnitř rámečků.

Provedené úpravy potvrdíte
volbou „Odeslat“ (je na
obrazovce zcela dole,
dostanete se sem pohybem
po obrazovce směrem
dolů – tj. pomocí šipky dolů
na klávesnici nebo rolováním
kolečkem myši).

9
Kontrola údajů
„Můj profil / Pracoviště“
Zde je třeba zkontrolovat
aktuálnost všech údajů.
Pokud některé údaje chybí
nebo nejsou aktuální, požádejte
o úpravu e-mailem svoji
referentku ASČ (kontakty jsou
uvedeny na konci článku).
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10
Závěrečný nejdůležitější krok
„Aktualizovat“
Po zkontrolování údajů
(a případném odeslání požadavků
na úpravy) na závěr splníte výroční
kontrolní a oznamovací povinnost.
Provádí se kliknutím na odkaz
„Aktualizovat“.
Správné provedení aktualizace
si můžete snadno ověřit – v poli
s názvem „Datum posledního
potvrzení správnosti členských
údajů provedené členem“ je
uloženo datum z aktuálního
kalendářního roku.

Pokud by nebylo ve vašich technických možnostech provést aktualizaci členských údajů přes webové rozhraní, obraťte se,
prosím, na svoji referentku ASČ (kontakty níže), která vám ráda pomůže, příp. nabídne alternativní možnosti.
Ing. Jitka Povolná
vedoucí vnitřního oddělení Kanceláře ČSK

REFERENTKY ADMINISTRATIVY
SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ (ASČ)
Referentka: Milena Konečná
tel.: 727 801 009
e-mail: konecna@dent.cz
Křenová 35, 602 00 Brno
Pro členy OSK Blansko, Brno, Brnovenkov, Břeclav, Hodonín, Třebíč,
Vyškov, Znojmo
Referentka: Mgr. Věra Vaculíková
tel.: 723 417 562
e-mail: vaculikova@dent.cz
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
Pro členy OSK Hradec Králové,
Kroměříž, Litomyšl, Olomouc,
Pardubice-Chrudim, Prostějov,
Rychnov nad Kněžnou,
Šumperk-Jeseník

Referentka: Nikola Hrbatová
tel.: 777 284 899
e-mail: hrbatova@dent.cz
Na Hradbách 18, 702 00 Ostrava
Pro členy OSK Frýdek-Místek,
Karviná, Nový Jičín, Opava,
Ostrava, Uherské Hradiště, Vsetín,
Zlín
Referentka: Květoslava Skalová
tel.: 702 166 910
e-mail: skalova@dent.cz
Denisovo nábř. 2568/6, 301 00 Plzeň
Pro členy OSK Česká Lípa,
Děčín, Chomutov, Karlovy Vary,
Klatovy, Litoměřice, Most, Plzeň,
Ústí nad Labem

Referentka: Bc. Gabriela Kolínová
tel.: 234 709 622
e-mail: kolinova@dent.cz
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Pro členy OSK Praha 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Praha západ-východ
Referentka: Dana Fučíková
tel.: 725 016 623
e-mail: fucikova@dent.cz
Pacovská 869/31, 140 00 Praha 4
Pro členy OSK Jičín, Liberec, Náchod,
Poděbrady, Praha 2, Praha 4, Trutnov
Referentka: Ing. Ivana Voborníková
tel.: 725 024 407
e-mail: vobornikova@dent.cz
Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Pro členy OSK Benešov, Beroun, České
Budějovice, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Jindřichův Hradec, Kladno, Pelhřimov,
Písek, Příbram, Tábor, Žďár nad Sázavou

