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Část první 
Obecná ustanovení 

 
Východiska a působnost 

 
 

1. Jednací řád komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb 
České republiky (dále jen KZ ZZS ČR) vychází z příslušných ustanovení 
Stanov KZ ZZS ČR (dále jen Stanov). 

 
2. Jednací řád KZ ZZS ČR (dále jen Jednací řád) upravuje jednání na 

úrovni ústředních orgánů KZ ZZS ČR : 
 
a) sněmu delegátů (viz. část druhá Stanov – sněm delegátů KZ ZZS ČR) 
 
b) předsednictva (viz. část druhá Stanov – předsednictvo KZ ZZS ČR) 
 
c) revizní a kontrolní komise (viz. část druhá Stanov – revizní a   
    kontrolní komise  KZ ZZS ČR ) 
 
 

Část druhá 
Společná ustanovení 

 
Účast na jednání a hlasovací právo 

 
1. Členové s právem účasti se účastní jednání orgánů KZ ZZS ČR 

uvedených v části prvé bod 2.  Jednacího řádu, nebrání-li jim v tom 
závažné důvody. 

 
2. Právo účastnit se jednání orgánu mají jeho řádní  a čestní členové. 

Účast členů revizní a kontrolní komise na jednání jiných orgánů 
upravují příslušná ustanovení Stanov. 

 
3. Hosté se mohou jednání orgánu zúčastnit jen se souhlasem většiny 

členů orgánu. 
 
4. Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jeho řádní členové, 
      čestní členové mají pouze hlas poradní. Převedení práva hlasovat na  
      jiného člena je nepřípustné. 
 
 



 

 

KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ 

ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB 

ČESKÉ REPUBLIKY 

 
                                                                 Dělnická 44, 779 00 Olomouc 

 

 3 

Schopnost usnášení 
 
1. Jednání orgánu může být v oznámený čas zahájeno, a orgán se může 

platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem 
hlasovat. 

 
2. Není-li jednání orgánu usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 30 

minut od oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být 
jednání zahájeno, a prohlášeno za usnášeníschopné, usnesení orgánu 
je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina 
přítomných s právem hlasovat. Jednání může být zahájeno a 
prohlášeno za usnášeníschopné, je-li přítomna  alespoň 1 / 4 členů 
s právem hlasovat. 

 
3. Ustanovení v tomto odstavci bodu 2. Jednacího řádu lze uplatnit jen 

tehdy, je-li možné věrohodně prokázat, že byli všichni členové orgánu 
obeznámeni s termínem a místem jeho jednání. 

 
 

Program jednání 
 

1. Jednání orgánu se řídí programem, který je schvalován jeho účastníky 
v úvodu. O změně programu je možno ze závažných důvodů  
rozhodovat i během jednání. 

 
2. Program jednání musí obsahovat zprávu o činnosti orgánu za uplynulé 

období, a kontrolu plnění  dříve přijatých úkolů. 
 

3. Obdrží-li orgán upozornění revizní a kontrolní komise na to, že jeho 
rozhodnutí odporuje zákonu nebo platným předpisům KZ ZZS ČR, je 
povinen se tímto rozhodnutím zabývat na svém nejbližším jednání za 
přítomnosti pověřeného člena revizní a kontrolní komise. 

 
 

Řízení jednání a jeho průběh 
 

1. Člen orgánu, pověřený řízením jeho jednání, předkládá návrh na 
ukončení jednotlivých bodů programu, navrhuje hlasování, řídí diskusi a 
navrhuje ukončení jednání. 

 
2. Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu. Mohou se jí účastnit 

všichni členové jednajícího orgánu, a nečlenové s právem účasti  dle 
Jednacího řádu. 
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3. Hosté se diskuse účastní jen se svolením osoby pověřené řízením 

jednání. 
 

Hlasování 
 
1. Každý řádný člen orgánu má právo předložit návrh na hlasování. 
 
2.   O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným  
      hlasováním v pořadí opačném, než byly předloženy. Nejprve se hlasuje  
      o návrzích pozměňujících. 
 
3..  O požadavku tajného hlasování rozhodují účastníci jednání veřejným 
       hlasováním. 
 
4. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta KZ ZZS ČR, v jeho 

nepřítomnosti hlas jeho zástupce. 
 
 

Usnesení 
 

1. Řádní členové KZ ZZS ČR jsou povinni dodržovat usnesení jejích 
orgánů. 

 
2.   Usnesení je dáno na vědomí, bylo-li vysloveno v přítomnosti člena, 
      jehož účast na jednání je potvrzena jeho podpisem (prezenční listina),  
      bylo-li doručeno členu nebo publikováno v materiálech vydávaných  
      orgány KZ ZZS ČR, či bylo zveřejněno na webových stránkách KZ ZZS ČR. 
 

 

 
Část třetí 

Jednání orgánů KZ ZZS ČR 
 

Jednání sněmu delegátů 
 
 

1. Svolání sněmu delegátů upravuje část druhá odstavec sněm delegátů KZ 
ZZS ČR bod 1. Stanov. 

 
2. Pro jednání sněmu delegátů jsou závazná společná ustanovení části 

druhé Jednacího řádu. 



 

 

KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ 

ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB 

ČESKÉ REPUBLIKY 

 
                                                                 Dělnická 44, 779 00 Olomouc 

 

 5 

Jednání ostatních orgánů 
 
 
1. Pro jednání orgánů jsou závazná společná ustanovení části druhé 

Jednacího řádu. 
 
2. Jednání předsednictva řídí jeho prezident, viceprezident nebo jiný 

pověřený člen předsednictva. 
 

3. Jednání revizní a kontrolní komise řídí její předseda, místopředseda 
nebo jiný pověřený člen komise. 

 
4. Nebyl-li termín jednání orgánu určen na předchozím zasedání, je 

svoláno písemně, případně jinou formou, dohodnutou předem členy 
orgánu. 

 
5. Jednání orgánu musí být svoláno vždy, požádá-li o to písemně nejméně 

1 / 2 jeho členů, a to nejpozději do třiceti dnů od data doručení 
písemné žádosti. 

 
6. Při jednání předsednictva je prezident, nebo jeho zástupce povinen 

podat při zahájení předsednictva zprávu o své činnosti v době od 
posledního zasedání. 

 
7. Při zasedání revizní a kontrolní komise je předseda, nebo jeho zástupce 

povinen podat při zahájení zprávu a své činnosti v době od posledního 
zasedání. 

 
8. Z jednání orgánu je pořizován zápis, který musí být doručen každému 

členu orgánu. Zápisy ze schůzí orgánu jsou doručovány revizní a 
kontrolní komisi, zápisy ze zasedání kontrolní a revizní komise jsou 
doručovány prezidentu KZ ZZS ČR. 

 
9. Zápis ze zasedání předsednictva musí být přístupný k nahlédnutí všem 

členům KZ ZZS ČR. 
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Část čtvrtá 
Závěrečná ustanovení 

 
Účinnost 

 
 
1. Tento jednací řád byl schválen sněmem delegátů KZ ZZS ČR dne 

24.3.2006 a tímto dnem nabývá účinnosti. 
 
 
 
 
 V Olomouci 24.3.2006 
 
                                                
                                                                                                                   
Sigmund Drahomír 
                                                                                                             
prezident Komory záchranářů ZZS ČR 
                                                                                                                     
                                                                                                                            
                                                                                                                              

 
 

 
 

 


