
 
 
 

  

PŘIHLÁŠKA  
Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, 
národnost,  náboženské  vyznání,  pohlaví,  sociální  status,  jazyk  nebo  politické 
přesvědčení. 
Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6 let, která je státním občanem 
České republiky nebo na jejím území dlouhodobě či trvale pobývá, nebo 
právnická osoba, která má sídlo v České republice, ztotožňuje se s principy, cíli, 
úkoly  a  posláním  ČČK,  aktivně  je  naplňuje  nebo  přispívá  k  jejich  naplňování 
prostřednictvím některé součásti ČČK. 

 

Jméno: ....................................................................................... 
 

Příjmení: ....................................................................................... 
 

Datum a místo narození:    ....................................................................................... 
 

....................................................................................... 
 

Bydliště (vč. PSČ): ....................................................................................... 
 

....................................................................................... 
 

Telefon: ......................................      Email: ............................................................. 

Ve své činnosti se ČČK řídí 7 principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce: 

+ humanita (lidskost)   + dobrovolná služba (dobrovolnost) 
+ nestrannost    + jednota 
+ neutralita    + světovost (univerzalita, celosvětovost) 

 + nezávislost 

Člen ČČK má právo: 
a) účastnit se jednání valné hromady místní skupiny ČČK, kde je 

registrován, a zde, je-li starší 15 let, též volit a hlasovat, 
b) činit návrhy a požadovat vysvětlení, je-li starší 15 let 
c) být volen do všech orgánu ČČK, je-li starší 18 let a pokud toto právo není 

omezeno Stanovami nebo jednacím řádem; za člena představenstva 
místní skupiny ČČK s hlasem poradním může být volen i člen ve věku 15 
– 18 let, 

d) požívat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a používat materiálních 
prostředků společnosti ČČK v rámci svých kompetencí, 

e) být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci 
příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky. 

Člen ČČK má povinnost: 
a) dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se 

principy hnutí ČK a usilovat o jejich šíření, 
b) chránit název, znak a dobré jméno ČČK, 
c) aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK, 
d) podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly 

a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se 
Stanovami ČČK, 

e) platit členské příspěvky, 
f) chránit majetek ČČK. 

 
Seznámil(a)  jsem  se s právy a povinnostmi člena ČČK a zavazuji se je dodržovat. 
Prohlašuji, že mnou vyplněné údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že budou zpracovány 
pro evidenční účely členů ČČK.  
  dávám   nedávám*)  souhlas  s  pořizováním  mých  audio  a  video  záznamů  v  rámci 
dokumentace  aktivit  ČČK  a  jejich  zveřejněním,  zejména  k  propagaci  činnosti    ČČK, 
Udělený souhlas platí, dokud jej písemně neodvolám.  

 

Datum: ...........................................       Podpis: ...................................................... 
 

Vyplňuje se jen u osob mladších 16  let:  Dávám  souhlas  se  zpracováním  výše  uvedených 
osobních údajů nezletilého k uvedeným účelům a prohlašuji zároveň, že jsem jeho zákonný 
zástupce a jsem oprávněn tento souhlas udělit. 
 

Datum: ...........................................       Podpis: ...................................................... 

*) vyznačte jednu z možností 

Posláním ČČK je zejména předcházet 
a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život 

a úctu k lidské bytosti, podporovat 
vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi 

národy bez rozdílů národnostních, 
rasových, náboženských, třídních 

a politických a usilovat o naplňování a šíření 
základních principu hnutí Červeného kříže. 
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