KOMORA VELITELŮ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Stanovy
Komory velitelů dobrovolných hasičů
Článek I.
Název, adresa spolku a identifikace
1.
2.
3.
4.

Oficiální název spolku je Komora velitelů dobrovolných hasičů, z. s.
Komora působí na celém území České republiky.
Sídlem Komory jsou Skvrňany, č.ev. 2394, 318 00 Plzeň.
Identifikačním číslem Komory (IČ) je 04121376.
Článek II.
Účel Spolku

1. Spolek Komora velitelů dobrovolných hasičů (dále jen „Komora“) je dobrovolná profesní organizace
velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“), které jsou předurčeny k zásahům a
provádí zejména hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech a sdružuje podporovatele těchto jednotek.
2. Účelem Komory je společný zájem členů Komory naplňovat poslání Komory, pomáhat zejména hasičům
a zřizovatelům JSDH zlepšovat výkon služby v těchto jednotkách a zkvalitňovat podmínky pro plnění
úkolů na úseku požární ochrany a pro tento účel získávat další podporovatele k naplňování tohoto
účelu.
Článek III.
Poslání Komory
Posláním Komory je zejména:
a) prosazovat a pomáhat zvyšovat společenské uznání zejména těch dobrovolných hasičů, kteří
s vysokou mírou rizika pro sebe samotné i své blízké nezištně a obětavě zasahují a zabezpečují
výkon služby v JSDH, které jsou základní složkou Integrovaného záchranného systému a
neopomenutelnou součásti vysoce společensky žádoucího humanitárního systému pomoci při
zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí pro zmírnění ztrát a následků na životech, zdraví
a majetku,
b) pomáhat zlepšovat podmínky pro výkon služby v JSDH a sociální jistoty dobrovolných zásahových
hasičů,
c) předkládat odborné návrhy, studie, připomínky a doporučení orgánům státní správy a samosprávy
pro nezbytnou úpravu obecně závazných předpisů, zlepšení ekonomického zabezpečení a
postavení JSDH, zkvalitňování řízení, organizace, výcviku, personálních, materiálních, technických
a dalších podmínek pro činnost JSDH,
d) zvyšovat profesní odbornost a způsobilost velitelů a členů JSDH,
e) poskytovat zkušenosti a poznatky z činnosti JSDH pro rozhodování příslušných orgánů
a seznamovat s nimi veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků s cílem propagovat
dobrovolnou činnost členů JSDH u veřejnosti,
f) organizovat semináře, konference a diskusní fóra o aktuální problematice požární ochrany a JSDH
a poznatky z těchto setkání vhodně prezentovat. Podporovat publikační činnost v oblasti požární
ochrany, bezpečnosti obcí a práce zejména pak při zdolávání požárů a řešení mimořádných událostí,
g) spolupracovat s tuzemskými a zahraničními sdruženími shodného či obdobného charakteru, jako je
Komora,
h) podporovat, rozvíjet a zkvalitňovat potřebnou úroveň přeshraniční a příhraniční spolupráci mezi
jednotlivými JSDH, tuto rozvíjet a zkvalitňovat.
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i)
j)

sledovat a rozšiřovat vědeckotechnické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti požární ochrany a
záchranářských služeb,
vytvářet ekonomické, technické, personální a další podmínky, zejména formou členských příspěvků,
sponzorských příspěvků, darů, fondů a vlastní činností podporovat, pomáhat a podněcovat vznik
dalších aktivit pro naplňování poslání Komory.
Článek IV.
Členství

1. Členství v Komoře je dobrovolné.
2. Druhy členství:
a) činné,
b) přispívající.
3. O činné členství může požádat Radu Komory (dále jen Rada) formou přihlášky fyzická osoba , která
vykonává funkci velitele JSDH nebo která byla písemně doporučena činným členem Komory. Činné
členství vznikne, pokud tato osoba splnila podmínky pro vznik členství v Komoře v souladu s
vnitřním předpisem Komory a vznik členství schválila Rada Komory.
4. Přispívajícím členem může být fyzická i právnická osoba. Přispívající člen podporuje činnost Komory
pouze finančně. Přispívající členství vzniká zaevidováním splaceného členského příspěvku fyzickou
osobou ve výši nejméně 100,- Kč a právnickou osobou ve výši nejméně 1.000, - Kč v kalendářním
roce.
5. Činný člen Komory je povinen dodržovat její stanovy, aktivně se podílet na její činnosti v některé
z odborných skupin Komory a platit roční členské příspěvky ve výši stanovené Radou.
6. Každý činný člen má hlasovací právo vyjádřené jedním hlasem bez ohledu na funkci v Komoře.
7. Činné členství v Komoře zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena, Radě,
b) vyloučením,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku,
e) pozbytím platnosti jmenovacího dekretu velitele JSDH, pokud Rada nevyslovila souhlas
s pokračováním členství.
8. Přispívající členství v Komoře zaniká uplynutím kalendářního roku, ve kterém byl splacen příspěvek.
9. Rada může vyloučit člena, který neplní povinnosti plynoucí ze stanov, případně vyvíjí činnost
v rozporu s účelem a posláním Komory a jejími stanovami.
10. O opakovaném členství rozhoduje Rada dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů.
Článek V.
Seznam členů
1. Seznam členů obsahuje údaje, které člen sdělil při vzniku členství a údaje ke kterým dal souhlas
s jejich zpracováním.
2. Seznam členů je neveřejný.
3. Správou členů je pověřen konkrétní člen Rady Komory.
Článek VI.
Organizační uspořádání
1. Základní organizační složkou Komory je celá organizace, která se nedělí na další pobočné spolky
(samostatné organizační složky s právní subjektivitou).
2. Komora jako celek má jednu právní subjektivitu, jednu Radu, v jejímž čele stojí Prezident a
Viceprezident. Nejvyšším orgánem Komory je Sněm.
3. Komora zpravidla zřizuje funkci Oblastního zástupce.
4. Funkční období všech orgánů Komory je pětileté.
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Článek VII.
Orgány Komory
1. Komora zřizuje podle těchto stanov orgány Komory.
2. Orgány Komory jsou:
a) Sněm,
b) Rada,
c) Prezident, Viceprezident,
d) Oblastní zástupce.
Článek VIII.
Sněm
1. Sněm je nejvyšším orgánem Komory.
2. Sněm v souladu s těmito stanovami svolává statutární orgán Komory dle potřeby, nejméně však
jednou za rok.
3. Statutární orgán je povinen svolat Sněm, požádá-li o to nejméně 1/3 všech členů, nebo Rada a nebo
Revizor účtů, a to do tří měsíců od doručení podnětu.
4. Termín a místo konání Sněmu je statutární orgán povinen zveřejnit nejpozději třicet dnů před
datem jeho konání na internetových stránkách Komory.
5. Právo zúčastnit se sněmu má právo každý činný člen Komory.
6. Sněm zejména:
a) rozhoduje o změně stanov,
b) schvaluje podmínky pro vznik členství v Komoře,
c) schvaluje jednací a volební řád Komory,
d) volí a odvolává Prezidenta, Viceprezidenta, členy Rady a revizory účtů,
e) posuzuje činnost orgánů Komory,
f) schvaluje zprávu o činnosti Komory, plnění rozpočtu za uplynulé období a roční účetní
uzávěrku,
g) schvaluje zásady hospodaření a rozpočet pro následující období,
h) rozhoduje o výši členského příspěvku placeného činnými členy Komory, případně o
prominutí povinnosti úhrady členského příspěvku,
i) určuje hlavní zaměření činnosti Komory na nastávající období,
j) oceňuje členy a další osoby za zásluhy o rozvoj Komory,
k) rozhoduje o zrušení Komory s likvidací a schvaluje majetkové vypořádání Komory nebo o
její přeměně, k čemuž je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů,
l) rozhoduje o záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.
7. Sněm rozhoduje svým usnesením, které přijímá většinou hlasů činných členů přítomných v době
usnášení.
8. Sněm je usnášeníschopný, jestliže se ho účastní nadpoloviční většina činných členů.
9. V případě, že Sněm není usnášeníschopný, svolá ten, kdo původní zasedání svolal, novou pozvánkou
ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Sněmu náhradní zasedání Sněmu. Z pozvánky musí
být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Sněmu, které se musí konat nejpozději do šesti týdnů
ode dne, na který byl Sněm předtím svolán.
10. Na náhradním zasedání může Sněm jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího
zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu činných členů.
11. Každý činný člen je oprávněn účastnit se zasedání Sněmu a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí Komory, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Sněmu. Požaduje-li
činný člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž
prozrazení by Komoře způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
12. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je Sněm schopen se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a
případně i dalších činovníků Sněmu.
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13. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Sněm usnese na předčasném
ukončení zasedání.
14. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti
a se souhlasem všech činných členů Komory oprávněných o ní hlasovat.
15. Prezident zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné,
vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřil Sněm.
16. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaké případné další činovníky Sněm zvolil, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
17. Každý činný člen Komory může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami
v sídle Komory.
Článek IX.
Prezident a Viceprezident
1. Statutárním orgánem Komory jsou Prezident a Viceprezident, kteří jsou oprávněni jednat za
Komoru každý samostatně. Statutární orgán je kolektivní orgán, má počet členů 2 (dva). Funkční
období Prezidenta a Viceprezidenta je pětileté.
2. Funkce Prezidenta a Viceprezidenta zaniká:
a. uplynutím volebního období,
b. odvoláním z funkce,
c. vzdáním se funkce,
d. zánikem členství v Komoře,
e. úmrtím.
3. Prezident a Viceprezident jsou oprávněni podepisovat veškeré písemnosti za Komoru samostatně.
Písemnosti podepisují tak, že Prezident ke svému jménu připojí dodatek „Prezident Komory“ a
Viceprezident ke svému jménu připojí dodatek „Viceprezident Komory“.
4. Prezident svolává a řídí jednání Rady, v případě jeho nepřítomnosti svolává a řídí jednání Rady
Viceprezident.
5. Prezident svolává Sněm, kterému předkládá zprávu o činnosti za uplynulé období, v případě jeho
nepřítomnosti svolává Sněm a předkládá zprávu Viceprezident.
Článek X.
Rada
1. Rada plní zejména tyto úkoly:
a) připravuje zasedání Sněmu a realizuje jeho usnesení,
b) informuje členy o činnosti Komory,
c) hospodaří s majetkem Komory,
d) vykonává další činnost související s realizací účelu a posláním Komory.
2. Rada má dále zejména tato oprávnění:
a) vydávat, rušit a měnit organizační řád a další vnitřní předpisy Komory, které nemá vyhrazen
Sněm,
b) volit a odvolávat další činovníky,
c) navazovat styky s obdobnými organizacemi a zabezpečovat jejich realizaci,
d) zřizovat a rušit odborné sekce (skupiny) Komory k plnění poslání Komory, stanovovat jejich
personální složení i obsahovou náplň a řídit jejich činnost. Na práci v těchto skupinách se
zpravidla podílejí i odborníci, nečlenové Komory, které s jejich souhlasem jmenuje do
těchto skupin Rada. Zřizování sekcí se řídí vnitřními předpisy Komory,
e) navrhovat Sněmu výši členského příspěvku placeného jednotlivými činnými členy Komory,
případně navrhovat Sněmu prominutí povinnosti úhrady členského příspěvku,
f) zřídit účelový fond Komory, schvalovat jeho statut a volit předsedu a členy výkonného
výboru fondu,
g) v důvodech hodných zvláštního zřetele revidovat rozhodnutí Prezidenta,
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h) rozhodovat o přijetí a vyloučení činných členů Komory.
3. Rada má nejméně tři členy, pokud Sněm nerozhodne o vyšším počtu členů Rady.
4. Volební období Rady je pětileté.
5. Funkce člena Rady zaniká:
a. uplynutím volebního období,
b. odvoláním z funkce,
c. vzdáním se funkce,
d. zánikem členství v Komoře,
e. úmrtím.
6. Členy Rady jsou Prezident, Viceprezident a další Sněmem zvolený činný člen nebo činní členové.
7. Radu svolává Prezident, případně Viceprezident dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
Článek XI.
Revizor účtů
1. Revizor účtů je kontrolním a revizním orgánem Komory.
2. Revizor účtů:
a. se při své činnosti řídí právními předpisy, stanovami Komory, vnitřními předpisy Komory, a
usneseními Sněmu Komory,
b. je volen a odvoláván Sněmem Komory a ze své činnosti se Sněmu Komory odpovídá,
c. kontroluje veškerou činnost a hospodaření (dodržování stanov a vnitřních předpisů)
Komory a jeho orgánů.
d. provádí revizi účetních dokladů a podkladů,
e. předkládá Sněmu Komory zprávu o své činnosti.
3. Volební období Revizora účtů je pětileté.
4. Funkce revizora účtů zaniká:
a. uplynutím volebního období,
b. odvoláním z funkce,
c. vzdáním se funkce,
d. zánikem členství v Komoře,
e. úmrtím.
Článek XII.
Oblastní zástupce
1. Oblastní zástupce koordinuje činnost Komory v oblasti určené Radou v souladu s vnitřními předpisy
Komory a pokyny Rady.
2. Oblastní zástupce má právo účastnit se jednání Rady s hlasem poradním.
3. Oblastní zástupce nemá právní subjektivitu, právo jednat za Komoru může jen v rozsahu plné moci,
pokud mu byla udělena.
Článek XIII.
Majetek a hospodaření
1.
2.
3.
4.

Komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu.
Komora jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
S majetkem Komory hospodaří Rada.
Příjmy Komory tvoří:
a) členské příspěvky,
b) granty, dotace a dary,
c) jiné příjmy.
5. Majetek je určen k plnění účelu a poslání Komory.
6. Členové Komory neručí za její dluhy.
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7. Hospodaření Komory se řídí obecně závaznými právními předpisy, případně předpisy vydanými k
tomuto účelu Radou.
Článek XIV.
Fond Komory
1. Názvem fondu je „Hasičský fond Komory velitelů“ (dále jen „Fond Komory“).
2. Hlavním účelem Fondu Komory je podporovat projekty směřující k plnění účelu a poslání Komory.
3. Fond Komory je zdrojem finančních prostředků vedených v samostatné účetní evidenci v rámci
účetnictví Komory a je tvořen zejména členskými příspěvky přispívajících členů Komory, finančními
příspěvky dárců a Komory a výnosy z majetku Fondu Komory.
4. Rada Komory nebo Výkonný výbor Fondu Komory mají právo jakýkoli dar odmítnout, pokud usoudí,
že jeho přijetí by bylo proti principům a zájmům, pro něž byl Fond Komory vytvořen, nebo by byl v
rozporu s účelem nebo posláním Komory.
5. Podmínky činnosti Fondu Komory stanovuje Statut Fondu Komory, který schvaluje Rada Komory.
Článek XV.
Logo Komory
1. Logo Komory se skládá ze tří částí.
2. Základnou loga je srdce jako znak života, dobrovolnosti a nezištnosti poskytovat pomoc druhým,
které obepíná plamen ohně červené barvy, který je umístěn v levé části loga a proud vody modré
barvy, který je umístěn v pravé části loga, ve kterém je umístěna kapka vody bílé barvy.
3. Ke grafickému provedení loga lze doplnit text názvu Komory, popř. další názvy, které schválí Rada
Komory.
4. Grafické provedení loga:
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Článek XVI.
Zánik Komory
1. Komora zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem.
2. O zrušení Komory s likvidací nebo její přeměně rozhoduje Sněm, který schvaluje majetkové
vypořádání Komory, k čemuž je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech členů.
3. V případě zrušení Komory s likvidací určí Sněm likvidační skupinu, která provede majetkové
vypořádání.
Článek XVII.
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny usnesením ustavujícího zasedání dne 25. 5. 2015 v rozsahu změn v úplném
znění schváleném usnesením Sněmu ze dne 1. 8. 2015 a ze dne 5.6. 2020.

Za správnost:
Prezident Komory

