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                                          Východiska a působnost 

 
 

1. Volební 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. Volební řád KZ ZZS ČR (dále jen Volební řád) upravuje volby do stálých 

a pracovních orgánů KZ ZZS ČR. 
 
 
                     Volené orgány a funkce 
 
 

1. Sněm delegátů KZ ZZS ČR (část druhá Stanov – sněm delegátů) volí 
tyto stálé orgány: 
 
a) prezidenta  
b) viceprezidenta 
c) další členy předsednictva 
d) předsedu revizní a kontrolní komise 
e) další členy revizní a kontrolní komise 

 
2. Sněm delegátů KZ ZZS ČR volí tyto pracovní orgány: 

 
a) volební a mandátovou komisi v počtu tří a více členů  
c) návrhovou komisi v počtu dvou a více členů 
d) další pracovní orgány podle svého uvážení 

 
3. Krajská schůze: 

 
a) volí ze svých členů jednoho krajského koordinátora 
b) vybírá delegáty sněmu KZZS ČR, a hlasuje o jejich vyslání na sněm  

 
4. Členové pracovních orgánů volí ze svého středu předsedu. 
 
 
                          Omezení výkonu funkce 
 
 
1. Délka volebního období stálých orgánů a funkcí v KZ ZZS ČR je 

maximálně tři roky. 
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2. Člen předsednictva nesmí být členem revizní a kontrolní komise. 

 
3. Člen revizní a kontrolní komise nesmí být členem předsednictva. 

 
 
 
                                   Volební právo 
 
 
1. Právo volit do orgánů KZ ZZS ČR mají delegáti sněmu KZ ZZS ČR 

s hlasovacím právem. 
 
2. Volební právo řádných členů KZ ZZS ČR je rovné a přímé, nebo rovné 

a nepřímé. 
 

 
                      Způsob hlasování a jeho platnost 
 
 
1. Při volbě do stálých orgánů a funkcí musí být uplatněno tajné 

hlasování. Při volbě do ostatních orgánů může být uplatněno tajné 
nebo veřejné hlasování podle rozhodnutí účastníků jednání s právem 
volit (dále jen oprávněných voličů). 

 
2. Pro platnost volby platí ustanovení části druhé, odstavec druhý, 

schopnost usnášení Jednacího řádu.  
 

3. Sněm stanoví aklamací počet členů Předsednictva KZ ZZS ČR a počet 
členů Revizní a kontrolní komise. Volba probíhá tajně a počet členů 
orgánu bude takový, který získá při hlasování nadpoloviční počet hlasů. 

 
4. Volba prezidenta KZ ZZS ČR: 

 
a) Na hlasovací lístky napíší delegáti nejvýše jedno jméno 

z navržených kandidátů. Hlasovací lístek je neplatný, je-li na 
něm více jmen. 

b) Zvolen je kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. 
c) Nezíská-li žádný s kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, 

pokračuje volba druhým kolem, do kterého postupují dva 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

d) Není-li v druhém kole zvolen žádný z kandidátů, pokračuje volba 
třetím kolem dle pravidel pro kolo druhé. 
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e) Není-li ve třetím kole zvolen žádný z kandidátů, pokračuje volba 
dle stejných pravidel s tím, že delegáti podávají nové návrhy. 
Třetího kola se mohou zúčastnit i kandidáti z předchozích kol. 

 
5. Volba viceprezidenta KZ ZZS ČR: 

 
Probíhá podle stejných pravidel, jako volba prezidenta KZ ZZS ČR 

 
6. Volba ostatních členů předsednictva KZ ZZS ČR: 

 
a) Na hlasovací lístky napíší delegáti nejvýše tolik navržených 

kandidátů, jaký je počet dalších členů předsednictva (bez 
prezidenta a viceprezidenta) schválený sněmem. Hlasovací lístek 
je neplatný, je-li na něm více jmen. 

b) Členy předsednictva jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi 
nadpoloviční většinu hlasů. Získá-li nadpoloviční většinu hlasů 
větší počet kandidátů, než je počet neobsazených míst 
v předsednictvu, rozhoduje o zvolení počet získaných hlasů. 
V případě rovnosti hlasů na hranici zvolení do předsednictva 
rozhoduje mezi kandidáty zvláštní kolo volby. 

c) Není-li v prvním kole zvolen dostatečný počet členů 
předsednictva, postupuje do druhého kola podle počtu získaných 
hlasů nejvýše dvojnásobný počet kandidátů, než je počet dosud 
nezvolených členů předsednictva. 

d) Není-li po druhém kole zvolen dostatečný počet členů 
předsednictva, pokračuje volba třetím kolem dle stejných 
pravidel jako ve druhém kole. 

e) Není-li ani po třetím kole zvolen dostatečný počet členů 
předsednictva, navrhnou delegáti nové kandidáty. Navrženi 
mohou být i neúspěšní kandidáti z předchozích kol. Pravidla 
volby jsou stejná jako v předchozích kolech. 

 
 

7. Volba předsedy revizní a kontrolní komise KZ ZZS ČR probíhá naprosto 
identicky tak, jako volba prezidenta a viceprezidenta KZ ZZS ČR. 

 
8. Volba dalších členů revizní a kontrolní komise KZ ZZS ČR probíhá 

naprosto identicky tak, jako volba dalších členů předsednictva KZ ZZS 
ČR. 
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                            Příprava voleb 
 
 

1. Každý z řádných členů KZ ZZS ČR může provádět volební kampaň. 
V jejím rámci mohou být navrhováni kandidáti do volených orgánů a 
funkcí, a sestavovány kandidátní listiny. 

 
2. Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu 
s požadavky na demokratický a svobodný průběh voleb. 

 
3. Každý oprávněný volič má právo navrhnou řádného člena jako 

kandidáta voleb do orgánu KZ ZZS ČR, ten však musí veřejně se svou 
kandidaturou souhlasit. 

 
4. Předsednictvo KZ ZZS ČR zajistí veškeré podmínky pro úspěšné konání 

voleb. Stanoví rovněž počty členů volených členů orgánů v případech, 
kdy nejsou pevně určeny, mimo první sněm, kde o těchto počtech 
rozhodnou delegáti sněmu hlasováním. 
 
 
                  Volební a mandátová komise 

 
 

1. Volby řídí a organizuje dosluhující předsednictvo, ale za jejich správný 
průběh odpovídá a případné stížnosti řeší volební a mandátová 
komise, jejíž členové plní zároveň i funkci skrutátorů. 

 
2. Členové volební a mandátové komise jsou voleni jednotlivě. 
 
3. Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví  

                     nadpoloviční většina jejich členů. 
 
 

         Způsob voleb do stálých orgánů a jejich průběh 
 
 

1. Volby do stálých orgánů probíhají jednokomorovým způsobem. 
 
2. Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po 

zjištění jejich výsledků. 
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3. Průběh a výsledky voleb zanese pořizovatel zápisu do Usnesení 
sněmu, ověřovatel zápisu zápis zkontroluje a na závěr jej delegáti 
sněmu schvalují hlasováním aklamací. 

 
 

                     Způsob voleb do pracovních orgánů a jejich průběh 
 
 
                Pro způsob a průběh voleb pracovních orgánů KZ ZZS ČR obecně platí  
                ustanovení tohoto předpisu. O jejich konkrétní podobě rozhodují příslušné  
                orgány tak, aby byla zaručena svoboda a demokratičnost voleb. 
 
 
 
                                                     Účinnost 
 
 
               Tento volební řád byl přijat a schválen delegáty VII. Sněmem KZ ZZS ČR 
               dne 30. března 2012 a nabyl účinnosti dne 7. 5. 2012 zároveň s doručením 
               schválených úprav ve stanovách Ministerstvem vnitra České republiky. 
 
    
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 


