
P�íloha Sm�rnice ��K �. 2/2012                                                                                                               . 

�ESKÝ �ERVENÝ K�ÍŽ 
Ú�ad �eského �erveného k�íže, Thunovská 18, 11804 Praha 1 

 
 

 
 
 

 

S T A T U T  
Mládeže �eského �erveného k�íže  

vydaný dle § 65 Stanov ��K 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statut Mládeže ��K ze dne 31.3.2012                                                                                          strana 1                          

Výkonná rada ��K 
s v�domím významu mladých �len� pro 
budoucnost �eského �erveného k�íže, 

s úmyslem zvýšit zapojení d�tí a mládeže 
do programových i spolkových �inností 

��K a 
s ohledem na usnesení Rady Mládeže 

Republiky ze dne 18. b�ezna 2012,  
stanoví podle § 65 Stanov ��K: 

 
�lánek 1 

Úvodní ustanovení 
1. �eský �ervený k�íž sdružuje ve svých 

�adách d�ti a mládež a jeho 
programové �innosti jsou významn� na 
d�ti a mládež zam��eny. 

2. Všichni �lenové �eského �erveného 
k�íže ve v�ku do dovršení 26 let tvo�í 
Mládež �eského �erveného k�íže. 

3. Mládež ��K je zvláštní složkou ��K 
z�ízenou za ú�elem získávání nových 
mladých �len� ��K, rozvoje spolkové 
�innosti mladých �len� ��K a 
realizace specifických programových 
�inností ��K zam��ených na d�ti a 
mládež. 

4. �lenové Mládeže ��K mají právo 
ustavovat orgány uvedené v tomto 
Statutu. 

5. Orgány a organiza�ní jednotky ��K 
napomáhají rozvoji �inností ��K 
zam��ených na d�ti a mládež, a to ve 
spolupráci s orgány Mládeže ��K. 

6. �lenské p�ísp�vky �len� ��K 
mladších 26 let, jakož i jejich odvody 
orgán�m vyššího stupn�, se využívají 
p�ednostn� na �innosti ��K zam��ené 
na d�ti a mládež a spolkovou �innost 
mladých �len� ��K. Jejich použití 
navrhují p�íslušným výkonným radám 
orgány Mládeže ��K. 

7. Mládež ��K nemá vlastní právní 
subjektivitu. Orgány Mládeže ��K 
mohou vystupovat v právních vztazích 
jménem p�íslušného OS ��K nebo 
Spole�nosti ��K pouze v rozsahu 
zmocn�ní, které jim tyto subjekty ��K 
ud�lí.  

8. Mládež ��K užívá znaku dle vzoru 
stanoveného p�íslušným vnit�ním 
p�edpisem ��K pro organiza�ní 
jednotky1, jako zkratka jejího názvu se 
užije „M-��K“. 

 

�lánek 2 
Orgány Mládeže ��K 

1. P�i každém OS ��K, mezi jehož �leny 
jsou osoby ve v�ku do 26 let, se 
ustavuje Oblastní rada Mládeže ��K 
jako poradní orgán p�íslušné Oblastní 
výkonné rady ��K. 

2. Ustavuje se Rada Mládeže ��K, jako 
poradní orgán Výkonné rady ��K. 

3. Tyto poradní orgány mají p�sobnost 
zejména ve v�cech �inností vymezené 
v �l. 1 odst. 3 a jsou orgán�m a 
organiza�ním jednotkám ��K 
nápomocny p�i jejich realizaci a 
koordinaci. Jsou usnášeníschopné za 
p�ítomnosti nadpolovi�ní v�tšiny svých 
�len� a usnášejí se nadpolovi�ní 
v�tšinou p�ítomných �len�.  

4. Oblastní rada Mládeže ��K je 
zpravidla p�ti�lenný orgán volený 
delegáty místních skupin ��K 
registrovaných u p�íslušné OVR ��K, 
které mají ve svých �adách �leny ��K 
mladší 26 let; každá taková MS ��K 
vysílá na volební shromážd�ní jednoho 
delegáta. Delegáta volí valná hromada 
p�íslušné MS ��K z �ad �len� MS 
��K starších 15 a mladších 26 let. 

5. V �ele oblastní rady Mládeže ��K je 
p�edseda volený z jejího st�edu 
shromážd�ním dle p�edchozího 
odstavce; shromážd�ní dále volí ze 
st�edu oblastní rady místop�edsedu, 
který zastupuje p�edsedu a volí též ze 
svého st�edu delegáta oblastní rady 
mládeže na shromážd�ní dle 
následujícího odstavce a jeho 
náhradníka. P�edseda, místop�edseda, 
delegát a jeho náhradník musí být 
starší 18 let. P�edseda má oprávn�ní 
p�edsedy oblastní skupiny Mládeže 
��K dle § 37 odst. 2 Stanov ��K. 

                                                 
1 �l. III Sm�rnice ��K �. 2/2011 o identifika�ním 
znaku �eského �erveného k�íže 
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6. Rada Mládeže ��K je p�ti�lenný 
orgán volený shromážd�ním delegát� 
oblastních rad Mládeže ��K z jeho 
st�edu. V �ele Rady Mládeže ��K je 
prezident Mládeže ��K volený z jejího 
st�edu shromážd�ním delegát� 
oblastních rad; shromážd�ní dále volí 
viceprezidenta Mládeže ��K, který 
zastupuje prezidenta Mládeže ��K. 
Prezident Mládeže ��K je dle § 47 
odst. 2 Stanov ��K �lenem VR ��K 
s právem hlasovat.  

7. Ke zvolení �lena oblastní rady 
Mládeže ��K, p�edsedy a 
místop�edsedy oblastní rady Mládeže 
��K, delegáta a jeho náhradníka, 
�lena Rady mládeže, prezidenta a 
viceprezidenta Mládeže ��K je t�eba 
hlas� nadpolovi�ní v�tšiny p�ítomných 
�len� p�íslušného volebního 
shromážd�ní. Volební shromážd�ní je 
oprávn�no provést volbu, je-li p�ítomna 
nadpolovi�ní v�tšina jeho �len�; 
nedostaví-li se pot�ebná v�tšina ve 
stanovenou dobu, je shromážd�ní 
zp�sobilé k volb� uplynutím jedné 
hodiny. 

8. Volební období orgán� Mládeže ��K 
je dvouleté. Volební shromážd�ní 
svolává odstupující oblastní rada 
Mládeže ��K �i Rada Mládeže ��K 
v posledních nejmén� 30 dnech svého 
mandátu. Mimo�ádné volební 
shromážd�ní je oprávn�na svolat 
p�íslušná OVR ��K �i VR ��K. 

9. Právo ú�astnit se jednání oblastní rady 
Mládeže ��K a Rady Mládeže ��K 
má p�edseda p�íslušné OVR ��K a 
prezident ��K �i osoba delegovaná 
p�íslušnou výkonnou radou. 

10. �lenové oblastní rady Mládeže ��K a 
�lenové Rady Mládeže ��K nemohou 
zastávat volenou funkci v jiných 
orgánech ��K s výjimkou místní 
skupiny ��K. �lenové OVR ��K a VR 
��K nemohou být �leny oblastní rady 
Mládeže ��K nebo Rady Mládeže 
��K. 

 

 

�lánek 3 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Tento Statut byl projednán a 
doporu�en ke schválení VR ��K 
Radou Mládeže republiky dne 
18.3.2012 a schválen usnesením 
Výkonné rady ��K �. 166/2012 ze dne 
31.3.2012; tímto dnem nabyl platnosti. 
Ú�innosti nabývá dnem 1.1.2013. 

2. Zm�ny tohoto Statutu budou vždy p�ed 
projednání ve Výkonné rad� ��K 
p�edloženy k vyjád�ení Rad� Mládeže 
��K prost�ednictvím prezidenta 
Mládeže ��K.  

3. Rada Mládeže ��K je prost�ednictvím 
prezidenta Mládeže ��K oprávn�na 
navrhovat zm�ny tohoto Statutu 
Výkonné rad� ��K.  

4. Kde stávající vnit�ní p�edpisy ��K 
hovo�í o Mládeži ��K, rozumí se tím 
dnem nabytí ú�innosti tohoto Statutu 
Mládež ��K dle tohoto Statutu, není-li 
to s v rozporu s jeho ustanoveními. 

5. Spory o výklad tohoto Statutu �eší 
Výkonná rada ��K. 

 

V Praze dne 31.b�ezna 2012 

 

 

 

 

 
RNDr. Marek Jukl, Ph.D. , v.r.                                                       RNDr. Josef Kone�ný, v.r. 
          prezident ��K                                                                          �editel Ú�adu ��K 


