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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Název 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7 
Právní forma 
Pobočný spolek (vnitrostátní právo) 
národní společnost Červeného kříže dle Ženevských úmluv 
(mezinárodní právo) 
Zápis do veřejného rejstříku, identifikátory 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl L, vložka 39649 
Sídlo 
Janovského 767/29, Holešovice, 170 00 Praha 
IČO 00425664 
DIČ CZ00425664 
Zákon 
Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže 
a o Československém červeném kříži 
Vznik 
1993 — Český červený kříž 
Působnost 
Praha 7 
Uznání Mezinárodním výborem Červeného kříže 
26. 8. 1993 — Český červený kříž 
Přijetí do Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce 
25. 10. 1993 — Český červený kříž 
Právní předchůdce 
Československý červený kříž 
Kontakty 
Telefon: 
E-mail: praha7@cervenykriz.eu 
Internet: www.cckpraha7.cz 
Datová schránka:  
Bankovní spojení 



 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI  

A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Oblastní spolek ČČK (OS ČČK) a jeho orgány (pobočný spolek) 
valné shromáždění oblastního spolku, oblastní výkonná rada, dozorčí 
rada 
Místní skupiny ČČK (MS ČČK) a jejich orgány (organizační jednotky OS 
ČČK) 
valná hromada, představenstvo, předseda, revizoři 
Statutární orgány OS ČČK  
předseda OVR ČČK (oblastní spolek ČČK) 



 

ČINNOST OS ČČK PRAHA 7 

PRVNÍ POMOC  

 

DĚTI A MLÁDEŽ 
Tuto cílovou skupinu školí OS ČČK Praha 7 v normách znalosti Mladý 
zdravotník I. a II. stupně a dále. Vyškoleno bylo v těchto normách 
celkem 100 žáků a studentů. 
Znalosti z oblasti první pomoci si děti a mládež prověřují na 
postupových soutěžích mladých zdravotníků ČČK. OS ČČK Praha 7 
realizovala v roce 2018 okresní kolo hlídek mladých zdravotníků. 
Vyškolení mladí lidé se mohou po dosažení 18 let účastnit programu 
výuky první pomoci dospělých a činnosti Humanitárních jednotek 
ČČK. 
 

KURZY PRVNÍ POMOCI PRO DOSPĚLÉ ORGANIZOVANÉ OS ČČK 

 

Jde o výuku základů první pomoci, kurzy pro uchazeče o řidičský 
průkaz, školení pořádané na základě požadavků zaměstnavatelů nebo 
kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí či výuky pro děti, dále ČČK 
zajišťuje kurzy zaměřené na ovládání externích defibrilátorů. Oblastní 
spolek ČČK Praha 7 na základě akreditací udělených MŠMT pořádaly v 
roce 2018 také kurzy pro pedagogické pracovníky. Jedná se o kurzy 
Zdravotník zotavovacích akcí a Základní norma zdravotnických 
znalostí (základy první pomoci) jsou akreditovány Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. ČČK je držitelem dvou evropských 
certifikátů, a to pro výuku základů první pomoci a pro 
zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz. Celkem jsme v 
oblasti první pomoci vyškolili a doškolili 191 osob. 



 

 
Počet vyškolených a doškolených dětí, mládeže a dospělých osob 
prostřednictvím ČČK 
 

Název normy Počet vyškolených 
osob 

Počet doškolených 
osob 

A. Děti a mládež ve věku 6-18 let   

Mladý zdravotník I. stupně 76  

Mladý zdravotník II. stupně 34  

Zdravotník ČČK — junior   

B. Dospělí občané starší 18 let 
B1 — kurzy pro širokou veřejnost 
 

  

Zdravotnická příprava uchazečů o 
řidičský průkaz 

  

Základní normy zdravotnických 
znalostí 

12  

Zdravotník zotavovacích akcí 24 5 

Kurzy první pomoci pořádané na 
základě požadavků 
zaměstnavatelů 

38  

Ovládání automatického externího 
defibrilátoru (AED) 

  

B2 — kurzy v rámci vnitřního 
odborného vzdělávání Českého 
červeného kříže 

  

Dobrovolná sestra ČČK 0 0 

Zdravotnický instruktor ČČK 1 0 

Maskér ČČK 1 0 

Celkem vyškoleno a doškoleno  191 osob 
 



 

 

ZDRAVOTNICKÉ 

DOZORY 
Tuto službu poskytuje OS ČČK Praha 7 na velkých společenských, 
sportovních či kulturních akcích. V roce 2018 oblastní spolek ČČK 
Praha 7 v rámci zdravotnických dozorů ošetřily 3678. Osob a naši 
zdravotníci odsloužili 5961 hodin. Zajímavý je i počet zdravotníků, 
kteří byli ve službě — celkem 34 lidí. 
 
  

název Počet 
stanic/dozor
ů 

Počet 
odslouženýc
h hodin 

Počet 
ošetřenýc
h osob 

Počet 
zdravotník
ů ve službě 

Stálé stanice     

Dočasné 
stanice 

    

Zdravotnick
é dozory 

 5961 3678 34 

 
 

OUTDOOROVÉ AKCE 
Cílem účasti ČČK na outdoorových akcích je především seznámit 
širokou veřejnost interaktivní a zábavnou formou se základy 
poskytování předlékařské první pomoci. Nejvíce těchto akcí se 
pravidelně koná u příležitosti Světového dne první 
pomoci, který každoročně vyhlašuje Mezinárodní federace 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce a vždy připadá na druhou 
sobotu v září. Partnery těchto akcí jsou tradičně Zdravotnická 
záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči, 
Policie ČR či kolektivní členové ČČK. 
 



 

 

BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) 

Tento tradiční projekt zahrnuje především oblast oceňování 
bezpříspěvkových dárců krve a krevních složek, spolupráci 
s transfuzními zařízeními při získávání bezpříspěvkových dárců a 
propagaci BDK. I v této oblasti organizuje ČČK zajímavé akce či 
projekty, jejichž cílem je získat nové prvodárce z řad mladé generace, 
především mezi studenty středních a vysokých škol. V roce 2018 se 
také uskutečnilo již tradiční setkání bezpříspěvkových dárců krve 
v Brožíkově síni. V roce 2018 jsme ocenili celkem 1250 
Bezpříspěvkových dárců. 
 
Název ocenění                   Počet oceněných 
Zlatý kříž 2. třídy            10 
Zlatý kříž 3. třídy            32 
Zlatá medaile prof. Janského (40 bezpříspěvkových odběrů)         173 
Stříbrné medaile prof. Janského (20 bezpříspěvkových odběrů)   335 
Bronzová medaile prof. Janského (10 bezpříspěvkových odběrů) 700 
Celkem počet oceněných         1250 
 
 
 

DÁRCI A PARTNEŘI, NÁRODNÍ SPOLEČNOSTI ČČK 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 7 tímto děkuje všem 
svým dárcům a spolupracujícím společnostem za jejich finanční či 
materiální pomoc a podporu v roce 2020. 
Poděkování za nezištnou pomoc náleží také našim dobrovolníkům. 
 
Spolupracující společnosti: 
 
 
Veřejné a státní instituce: 
Úřad ČČK 
MČ Praha 7 
 
 



 

SENIOR DISPEČINK  

Tento projekt zahrnuje především podporu seniorů a osob se 

zdravotním postižením. „Senior dispečink“ se zaměřuje na 

udržení soběstačnosti seniorů. Především se jedná o jejich 

udržení co nejdéle v domácím prostředí, které je pro seniory 

známé a cítí se v něm bezpečně. 

Název služby                   Počet oceněných 
Dovoz a odvoz nákupu       14 
Odvoz a doprovod k lékaři          36 
Dovoz a odvoz na hřbitov       3 
Dovoz a odvoz za rodinnou či známými     5 
Celkem počet obsloužených      58 

 


