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STANOVY
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Ministerstvo spravedlnosti ČR pod spisovou značkou L 6831
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KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ
ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB
ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S.

Část první
I.
Obecná ustanovení
1. Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky, z. s.
(dále jen KZ ZZS ČR) je dobrovolné nezávislé profesní sdružení fyzických osob.
2. KZ ZZS ČR působí na území České republiky.
3. KZ ZZS ČR je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou
odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
4. Sídlo KZ ZZS ČR je na adrese: Branická 405/133, Braník, 147 00 Praha 4.

II.
Účel a poslání
1. Dbá o zvyšování prestiže zdravotnických záchranářů u laické i odborné veřejnosti.
2. Prosazuje zvyšování kompetencí posádek RZP v neodkladné přednemocniční péči.
3. Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí a dovedností svých členů v oblasti
přednemocniční péče a příbuzných oborů.
4. Dbá na dodržování etických norem a zásad při výkonu zdravotnického povolání.
5. Vytváří podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi svými členy i členy podobných
organizací ve světě s důrazem na země EU.
6. Nenahrazuje činnost odborových organizací ve zdravotnictví, ale může úzce
spolupracovat se sekcí záchranných služeb při OSZSPČR na prosazování stejných či
podobných cílů.
7. Společné cíle prosazuje také v úzké spolupráci s ostatními sdruženími pracovníků ve
zdravotnictví.
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III.
Formy činnosti
1. Pořádá a organizuje pro své členy vzdělávací akce (kongresy, konference, semináře
apod.).
2. Podílí se prostřednictvím svých zástupců na činnosti poradních orgánů Parlamentu
České republiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších profesních komor
zabývajících se problematikou zdravotnictví s důrazem na obory neodkladné
přednemocniční péče a urgentních příjmů.
3. Podílí se na tvorbě vzdělávacích programů pro zdravotnické záchranáře a řidiče ZZS.
Při jejich tvorbě spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a se všemi vzdělávacími institucemi, které mají
akreditaci k výuce zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS.
4. Vykonává bezúplatnou poradenskou činnost pro studenty vyšších a vysokých škol
v oboru zdravotnický záchranář.
5. Pořádá pro své členy různá společná setkání, sportovní turnaje a zájezdy.

Část druhá
Organizační uspořádáni
I.
Obecné principy
1. Základní organizační složkou KZ ZZS ČR je celá organizace, která se nedělí na další
samostatné organizační složky s právní subjektivitou.
2. KZ ZZS ČR jako celek má jednu právní subjektivitu, jedno předsednictvo, v jehož
čele stojí prezident a jednu revizní a kontrolní komisi.
3. V každém kraji dle uspořádání vyšších územně správních celků (dále jen VÚSC), ve
kterém počet členů přesáhne třicet, je zřízena funkce Krajského koordinátora daného
kraje.
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II.
Orgány KZ ZZS ČR
1. KZ ZZS ČR má tyto orgány:
a) sněm delegátů, jako orgán nejvyšší;
b) prezidenta, jako individuální statutární orgán;
c) předsednictvo, jako výkonný orgán;
d) revizní a kontrolní komisi, jako kontrolní orgán;
e) krajského koordinátora.
III.
Sněm delegátů KZ ZZS ČR
1. Sněm delegátů KZ ZZS ČR (dále jen sněm delegátů) je nejvyšším orgánem KZ ZZS
ČR. Svolává jej předsednictvo KZ ZZS ČR dle potřeby, alespoň však jednou za rok.
Předsednictvo je povinno svolat jej vždy, požádá-li o to nejméně 1/3 všech členů KZ
ZZS ČR, nebo požádá-li o to revizní a kontrolní komise KZ ZZS ČR, a to do tří
měsíců od doručení žádosti. Termín a místo konání sněmu delegátů je předsednictvo
KZ ZZS ČR povinno zveřejnit nejpozději třicet dnů před datem jeho konání.
2. Právo účastnit se sněmu delegátů mají zástupci jednotlivých krajů dle uspořádání
VÚSC, pokud je v daném kraji alespoň jeden záchranář členem KZ ZZS ČR, a to dle
klíče poměrného zastoupení určeného předsednictvem KZ ZZS ČR, který respektuje
počet členů v daném kraji.
3. Sněm delegátů je schopen se usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech zástupců
jednotlivých krajů dle výše uvedeného. V případě, že půl hodiny po plánovaném
zahájení není přítomna nadpoloviční většina všech zástupců jednotlivých krajů, je
sněm delegátů usnášeníschopný v počtu přítomných. Usnesení sněm delegátů přijímá
většinou hlasů přítomných členů.
4. Sněm delegátů zejména:
a) schvaluje, mění a ruší stanovy, jednací řád a volební řád KZ ZZS ČR;
b) volí a odvolává prezidenta, viceprezidenta a další členy předsednictva KZ ZZS
ČR;
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c) volí a odvolává předsedu revizní a kontrolní komise a další členy RKK KZ ZZS
ČR;
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d) posuzuje činnost orgánů KZ ZZS ČR;
e) bere na vědomí zprávu o činnosti KZ ZZS ČR, zprávu revizní a kontrolní komise
a plnění rozpočtu za uplynulé období;
f) schvaluje rozpočet na nastávající období a vytyčuje základní směry činnosti KZ
ZZS ČR;
g) rozhoduje o těch záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.

IV.
Prezident KZ ZZS ČR
1. Prezident KZ ZZS ČR je individuálním statutárním orgánem.
2. Prezident zastupuje Komoru záchranářů zdravotnických záchranných služeb České
republiky, z. s. navenek samostatně. Prezident může pověřit k zastupování jiného
člena předsednictva KZ ZZS ČR na základě písemné plné moci jím udělené.
3. Prezident řeší běžné záležitosti. Prezident je oprávněn podepisovat veškeré písemnosti
za KZ ZZS ČR a za předsednictvo KZ ZZS ČR. Písemnosti prezident podepisuje tak,
že ke svému jménu připojí dodatek „ prezident Komory záchranářů zdravotnických
záchranných služeb České republiky, z. s.".
V případě jeho nedostupnosti jej zastupuje viceprezident, nebo jiný pověřený člen
předsednictva KZ ZZS ČR, a to na základě písemné plné moci. Tito podepisují
písemnosti tak, že ke svému jménu připojí dodatek „viceprezident Komory záchranářů
zdravotnických záchranných služeb České republiky, z. s.", případně „pověřený člen
předsednictva Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České
republiky, z. s.".
4. Prezident svolává a řídí jednání předsednictva KZ ZZS ČR.
5. Prezident je oprávněn v případě neodkladné potřeby činit nezbytná rozhodnutí
spadající do kompetence předsednictva KZ ZZS ČR.
O těchto rozhodnutích informuje neprodleně předsednictvo.
5

6. Prezident předkládá sněmu delegátů KZ ZZS ČR zprávu o činnosti za uplynulé
období.
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V.
Předsednictvo KZ ZZS ČR
1. Předsednictvo KZ ZZS ČR má minimálně pět členů. Svolává je prezident KZ ZZS
ČR, jeho zástupce, nebo jiný pověřený člen předsednictva dle potřeby.
2. Předsednictvo KZ ZZS ČR plní zejména tyto úkoly:
a) připravuje zasedání sněmu delegátů KZ ZZS ČR a realizuje jeho usnesení;
b) svolává sněm delegátů KZ ZZS ČR;
c) informuje členy o činnosti KZ ZZS ČR;
d) hospodaří s majetkem KZ ZZS ČR;
e) jedná s orgány České republiky, ostatními organizacemi a institucemi a deleguje
zástupce KZ ZZS ČR na tato jednání;
f) vykonává další činnost související s realizací poslání a cílů KZ ZZS ČR.

3. Předsednictvo KZ ZZS ČR má dále zejména tato oprávnění:
a) volit ze svého středu hospodáře a další funkcionáře;
b) navazovat styky s obdobnými organizacemi a zabezpečovat jejich realizaci;
c) zřizovat pracovní a poradní skupiny k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů,
stanovovat jejich personální složení i obsahovou náplň a řídit jejich činnost;
d) rozhodovat o výši základních členských příspěvků placených jednotlivými členy
ve prospěch KZ ZZS ČR; rozhodovat o případném prominutí povinnosti úhrady
základního členského příspěvku v důvodech hodných zvláštního zřetele;
e) rozhodovat o těch rozhodnutích prezidenta a viceprezidenta, která byla

pozastavena revizní a kontrolní komisí KZ ZZS ČR;
f) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů KZ ZZS ČR.
4. Předsednictvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení předsednictva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
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5. Délka volebního období prezidenta, viceprezidenta a členů předsednictva je 5 let.
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VI.
Revizní a kontrolní komise KZ ZZS ČR
1. Revizní a kontrolní komise je kontrolním orgánem KZ ZZS ČR.
2. Revizní a kontrolní komise má minimálně tři členy. Delegáti sněmu zvolí předsedu,
který řídí její činnost.
3. Délka volebního období předsedy RKK a členů RKK je 3 roky.
4. Revizní a kontrolní komise má zejména tato oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy či pověřených členů jednání
předsednictva KZ ZZS ČR;
b) pozastavovat výkon rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta, jsou-li v rozporu
s právními předpisy, nebo Stanovami a ostatními předpisy KZ ZZS ČR;
c) pozastavená rozhodnutí předložit na nejbližším zasedání předsednictva KZ ZZS
ČR;
d) pozastavovat výkon rozhodnutí předsednictva, jsou-li v rozporu s právními
předpisy, nebo Stanovami a ostatními předpisy KZ ZZS ČR, a pozastavená
rozhodnutí předložit předsednictvu k novému rozhodnutí, které bude
v rozhodované věci konečné.
5. Revizní a kontrolní komise KZ ZZS ČR je oprávněna požádat o svolání sněmu KZ
ZZS ČR.
6. Revizní a kontrolní komise je v případě nefunkčnosti předsednictva oprávněna
zorganizovat nové volby.
VII.
Krajský koordinátor KZ ZZS ČR
1. Krajský koordinátor KZ ZZS ČR koordinuje činnost KZ ZZS ČR ve svém kraji, je
prodlouženou rukou předsednictva KZ ZZ ČR v kraji.
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2. V případě potřeby před sněmem delegátů svolává schůzi členů z kraje, kde si tato
zvolí své delegáty na sněm delegátů.
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Část třetí
Základní ustanovení o členství
I.
Formy členství
1. Členství v KZ ZZS ČR jsou řádné, řádné pasivní, řádné pozastavené a čestné.

II.
Řádné členství
1. Řádným členem KZ ZZS ČR se může stát:

a) každý zdravotnický pracovník, který je zaměstnán na plný či zkrácený úvazek,
včetně DPČ a DPP na zdravotnické záchranné službě jako nelékařský zdravotnický
pracovník výjezdových posádek RV, RZP, RLP a LZS;
b) nebo každý zdravotnický pracovník, který pracuje na pozici operátora
zdravotnického operačního střediska;
c) nebo zdravotnický záchranář, který vykonává povolání zdravotnického záchranáře
v nemocnici na odděleních UP, ARO a JIP;
d) dále student vyšší nebo vysoké školy, který se připravuje k výkonu povolání
zdravotnického záchranáře;
e) a každý zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu
povolání zdravotnického záchranáře a není uveden v bodech a) až d) se může stát
pasivním členem;
f) NLZP a studenti uvedeni v bodech a) až e), kteří souhlasí s posláním a účelem KZ
ZZS ČR a zaváží se přispívat k jejich plnění.
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2. Řádné členství v KZ ZZS ČR vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, jejím

schválením a podepsáním prezidentem KZ ZZS ČR a zaplacením členského registračního příspěvku uchazečem o členství.
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3. Řádné členství v KZ ZZS ČR zaniká:
a) úmrtím člena
b) vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto
prohlášení (stačí emailem)
c) zrušením, zejména pro neplnění členských povinností, a to nezaplacením
členského příspěvku ve stanoveném termínu
d) u studentů členství také zaniká předčasným ukončením nebo neúspěšným
zakončením studia
e) zánikem KZ ZZS ČR

4. Řádné členství v KZ ZZS ČR nezaniká:
a) přechodem na pasivní členství, pokud po dobu delší než dvacet čtyři měsíců
nevykonává zaměstnání nebo po ukončení studia nezačal vykonávat povolání
zdravotnického záchranáře dle bodu 1. Řádného členství (neplatí pro pracovní
neschopnost, rodičovskou dovolenou). Po dobu pasivního členství člen nemůže
vykonávat funkce v orgánech komory, může se účastnit sněmů, může volit, ale
nemůže být volen.
Po dobu pasivního členství člen hradí snížený členský příspěvek.
b) pozastavením členství na žádost řádného i pasivního člena.

O pozastavení členství rozhoduje předsednictvo KZ ZZS ČR na základě žadatelem
doložených skutečností. Členství lze pozastavit nejdéle na 24 měsíců. Po dobu
pozastaveného členství člen nemůže vykonávat funkce v orgánech komory,
nemůže se účastnit sněmů, volit a být volen.
Po dobu pozastaveného členství člen nehradí členský příspěvek.
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5. Předsednictvo KZ ZZS ČR má za povinnost svým rozhodnutím prohlásit za neplatné
členství od počátku tomu, kdo vědomě uvedl v přihlášce nepravdivé údaje.
6. Proti rozhodnutí o nepřijetí, zrušení či neplatnosti členství se lze odvolat k Revizní a
kontrolní komisi KZ ZZS ČR do 15 dnů po oznámení této skutečnosti.
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7. Do žádné funkce v orgánech KZ ZZS ČR nesmí být zvolen ten člen KZ ZZS ČR,
který nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 451 / 1991 Sb. (tzv. lustrační zákon).

III.
Práva řádného a řádného pasivního člena
1. Každý řádný a řádný pasivní člen KZ ZZS ČR má tyto práva:
a) volit a být volen do orgánů KZ ZZS ČR
(studenti a členové s pasivním členstvím nemají právo být voleni);
b) ucházet se o delegaci na sněm KZ ZZS ČR;
c) být informován o činnosti KZ ZZS ČR;
d) předkládat všem orgánům KZ ZZS ČR náměty, stížnosti a připomínky a být
vyrozuměn o jejich řešení;
e) využívat pomoci a podpory KZ ZZS ČR v činnostech vyplývajících z poslání
a cílů KZ ZZS ČR.

IV.
Povinnosti řádného a řádného pasivního člena
1. Každý řádný a řádný pasivní člen KZ ZZS ČR je povinen:

a) dodržovat Stanovy a ostatní předpisy KZ ZZS ČR;
b) přispívat k naplňování poslání a cílů KZ ZZS ČR;
c) poskytovat orgánům a funkcionářům KZ ZZS ČR potřebnou součinnost a nekonat
nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem KZ ZZS ČR;
d) řádně vykonávat svěřené funkce;
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e) řádně a v termínu platit členské příspěvky;

f) neprodleně oznamovat předsednictvu KZ ZZS ČR změny osobních údajů, které
jsou předmětem členské evidence a které zakládají oprávněnost členství.
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V.
Čestné členství, čestné funkce
1. Čestným členem KZ ZZS ČR se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy
o rozvoj přednemocniční neodkladné péče, případně o rozvoj KZ ZZS ČR.
2. Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v KZ ZZS ČR může být takováto
osoba pověřena výkonem čestné funkce v KZ ZZS ČR.
3. Předsednictvo KZ ZZS ČR upraví předpisem další podrobnosti týkající se udělování
čestného členství a pověření výkonem čestné funkce.
4. Čestný člen musí s tímto členstvím udělit souhlas.

Část čtvrtá
Majetek a hospodaření
Spravování majetku a hospodaření
1. KZ ZZS ČR spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu.
2. KZ ZZS ČR jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
S majetkem hospodaří předsednictvo KZ ZZS ČR.
3. Příjmy KZ ZZS ČR tvoří:
a) členské příspěvky;
b) dotace a dary;
c) jiné příjmy.

4. Majetek je určen k plnění úkolů vyplývajících ze Stanov KZ ZZS ČR.
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5. Hospodaření KZ ZZS ČR se řídí obecně závaznými předpisy a předpisy vydanými k
tomuto účelu předsednictvem KZ ZZS ČR.

KOMORA ZÁCHRANÁŘŮ
ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB
ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S.

Část pátá
Zrušení a zánik KZ ZZS ČR
1. KZ ZZS ČR zaniká výmazem ze spolkového rejstříku nebo sloučením s jiným spolkem.
2. O zrušení spolku s likvidací KZ ZZS ČR rozhoduje sněm delegátů KZ ZZS ČR.
3. V případě zrušení KZ ZZS ČR s likvidací určí sněm delegátů likvidační skupinu, která
provede majetkové vypořádání.

Část šestá
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny Usnesením XIII. Sněmu KZ ZZS ČR konaného dne
4. 10. 2019 v Lednici.

……………………………………………………

Mgr. Radomír Vlk
prezident
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