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ýESKÝ ýERVENÝ KěÍŽ
ÚĜad ýeského þerveného kĜíže, Thunovská 18, 11804 Praha 1

STATUT

Mládeže ýeského þerveného kĜíže
vydaný dle § 65 Stanov ýýK

Statut Mládeže ýýK ze dne 31.3.2012
Výkonná rada ýýK
s vČdomím významu mladých þlenĤ pro
budoucnost ýeského þerveného kĜíže,
s úmyslem zvýšit zapojení dČtí a mládeže
do programových i spolkových þinností
ýýK a
s ohledem na usnesení Rady Mládeže
Republiky ze dne 18. bĜezna 2012,
stanoví podle § 65 Stanov ýýK:
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
1. ýeský þervený kĜíž sdružuje ve svých
Ĝadách dČti a mládež a jeho
programové þinnosti jsou významnČ na
dČti a mládež zamČĜeny.
2. Všichni þlenové ýeského þerveného
kĜíže ve vČku do dovršení 26 let tvoĜí
Mládež ýeského þerveného kĜíže.
3. Mládež ýýK je zvláštní složkou ýýK
zĜízenou za úþelem získávání nových
mladých þlenĤ ýýK, rozvoje spolkové
þinnosti mladých þlenĤ ýýK a
realizace specifických programových
þinností ýýK zamČĜených na dČti a
mládež.
4. ýlenové Mládeže ýýK mají právo
ustavovat orgány uvedené v tomto
Statutu.
5. Orgány a organizaþní jednotky ýýK
napomáhají rozvoji þinností ýýK
zamČĜených na dČti a mládež, a to ve
spolupráci s orgány Mládeže ýýK.
6. ýlenské
pĜíspČvky
þlenĤ
ýýK
mladších 26 let, jakož i jejich odvody
orgánĤm vyššího stupnČ, se využívají
pĜednostnČ na þinnosti ýýK zamČĜené
na dČti a mládež a spolkovou þinnost
mladých þlenĤ ýýK. Jejich použití
navrhují pĜíslušným výkonným radám
orgány Mládeže ýýK.
7. Mládež ýýK nemá vlastní právní
subjektivitu. Orgány Mládeže ýýK
mohou vystupovat v právních vztazích
jménem pĜíslušného OS ýýK nebo
Spoleþnosti ýýK pouze v rozsahu
zmocnČní, které jim tyto subjekty ýýK
udČlí.
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8. Mládež ýýK užívá znaku dle vzoru
stanoveného
pĜíslušným
vnitĜním
pĜedpisem ýýK pro organizaþní
jednotky1, jako zkratka jejího názvu se
užije „M-ýýK“.
ýlánek 2
Orgány Mládeže ýýK
1. PĜi každém OS ýýK, mezi jehož þleny
jsou osoby ve vČku do 26 let, se
ustavuje Oblastní rada Mládeže ýýK
jako poradní orgán pĜíslušné Oblastní
výkonné rady ýýK.
2. Ustavuje se Rada Mládeže ýýK, jako
poradní orgán Výkonné rady ýýK.
3. Tyto poradní orgány mají pĤsobnost
zejména ve vČcech þinností vymezené
v þl. 1 odst. 3 a jsou orgánĤm a
organizaþním
jednotkám
ýýK
nápomocny pĜi jejich realizaci a
koordinaci. Jsou usnášeníschopné za
pĜítomnosti nadpoloviþní vČtšiny svých
þlenĤ a usnášejí se nadpoloviþní
vČtšinou pĜítomných þlenĤ.
4. Oblastní rada Mládeže ýýK je
zpravidla pČtiþlenný orgán volený
delegáty
místních
skupin
ýýK
registrovaných u pĜíslušné OVR ýýK,
které mají ve svých Ĝadách þleny ýýK
mladší 26 let; každá taková MS ýýK
vysílá na volební shromáždČní jednoho
delegáta. Delegáta volí valná hromada
pĜíslušné MS ýýK z Ĝad þlenĤ MS
ýýK starších 15 a mladších 26 let.
5. V þele oblastní rady Mládeže ýýK je
pĜedseda volený z jejího stĜedu
shromáždČním
dle
pĜedchozího
odstavce; shromáždČní dále volí ze
stĜedu oblastní rady místopĜedsedu,
který zastupuje pĜedsedu a volí též ze
svého stĜedu delegáta oblastní rady
mládeže
na
shromáždČní
dle
následujícího
odstavce
a
jeho
náhradníka. PĜedseda, místopĜedseda,
delegát a jeho náhradník musí být
starší 18 let. PĜedseda má oprávnČní
pĜedsedy oblastní skupiny Mládeže
ýýK dle § 37 odst. 2 Stanov ýýK.
þl. III SmČrnice ýýK þ. 2/2011 o identifikaþním
znaku ýeského þerveného kĜíže
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6. Rada Mládeže ýýK je pČtiþlenný
orgán volený shromáždČním delegátĤ
oblastních rad Mládeže ýýK z jeho
stĜedu. V þele Rady Mládeže ýýK je
prezident Mládeže ýýK volený z jejího
stĜedu
shromáždČním
delegátĤ
oblastních rad; shromáždČní dále volí
viceprezidenta Mládeže ýýK, který
zastupuje prezidenta Mládeže ýýK.
Prezident Mládeže ýýK je dle § 47
odst. 2 Stanov ýýK þlenem VR ýýK
s právem hlasovat.
7. Ke zvolení þlena oblastní rady
Mládeže
ýýK,
pĜedsedy
a
místopĜedsedy oblastní rady Mládeže
ýýK, delegáta a jeho náhradníka,
þlena Rady mládeže, prezidenta a
viceprezidenta Mládeže ýýK je tĜeba
hlasĤ nadpoloviþní vČtšiny pĜítomných
þlenĤ
pĜíslušného
volebního
shromáždČní. Volební shromáždČní je
oprávnČno provést volbu, je-li pĜítomna
nadpoloviþní vČtšina jeho þlenĤ;
nedostaví-li se potĜebná vČtšina ve
stanovenou dobu, je shromáždČní
zpĤsobilé k volbČ uplynutím jedné
hodiny.
8. Volební období orgánĤ Mládeže ýýK
je dvouleté. Volební shromáždČní
svolává odstupující oblastní rada
Mládeže ýýK þi Rada Mládeže ýýK
v posledních nejménČ 30 dnech svého
mandátu.
MimoĜádné
volební
shromáždČní je oprávnČna svolat
pĜíslušná OVR ýýK þi VR ýýK.
9. Právo úþastnit se jednání oblastní rady
Mládeže ýýK a Rady Mládeže ýýK
má pĜedseda pĜíslušné OVR ýýK a
prezident ýýK þi osoba delegovaná
pĜíslušnou výkonnou radou.
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10. ýlenové oblastní rady Mládeže ýýK a
þlenové Rady Mládeže ýýK nemohou
zastávat volenou funkci v jiných
orgánech ýýK s výjimkou místní
skupiny ýýK. ýlenové OVR ýýK a VR
ýýK nemohou být þleny oblastní rady
Mládeže ýýK nebo Rady Mládeže
ýýK.

ýlánek 3
ZávČreþná ustanovení
1. Tento Statut byl projednán a
doporuþen ke schválení VR ýýK
Radou
Mládeže
republiky
dne
18.3.2012 a schválen usnesením
Výkonné rady ýýK þ. 166/2012 ze dne
31.3.2012; tímto dnem nabyl platnosti.
Úþinnosti nabývá dnem 1.1.2013.
2. ZmČny tohoto Statutu budou vždy pĜed
projednání ve Výkonné radČ ýýK
pĜedloženy k vyjádĜení RadČ Mládeže
ýýK
prostĜednictvím
prezidenta
Mládeže ýýK.
3. Rada Mládeže ýýK je prostĜednictvím
prezidenta Mládeže ýýK oprávnČna
navrhovat zmČny tohoto Statutu
Výkonné radČ ýýK.
4. Kde stávající vnitĜní pĜedpisy ýýK
hovoĜí o Mládeži ýýK, rozumí se tím
dnem nabytí úþinnosti tohoto Statutu
Mládež ýýK dle tohoto Statutu, není-li
to s v rozporu s jeho ustanoveními.
5. Spory o výklad tohoto Statutu Ĝeší
Výkonná rada ýýK.

V Praze dne 31.bĜezna 2012

RNDr. Marek Jukl, Ph.D. , v.r.
prezident ýýK

RNDr. Josef Koneþný, v.r.
Ĝeditel ÚĜadu ýýK

