
STATUT 

KLUBU DÁRCŮ KRVE 

PŘI OBLASTNÍM SPOLKU ČČK PRAHA 1 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Klub dárců krve při Oblastním spolku ČČK Praha 1 (dále KDK OS ČČK P1) je 
společensko zájmovým hnutím organizovaným v rámci ČČK, založený v souladu se 
základními principy ČČK a usneseními Mezinárodní federace ČK a ČP a základními 
dokumenty Společnosti ČČK. Prostřednictvím OS ČČK Praha 1 poskytuje KDK dárcům krve 
organizační zázemí pro jejich aktivní činnost v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve. 

2. Klub dárců krve vzniká a zřizuje se při Oblastním spolku ČČK Praha 1 jako jeho poradní a 
odborný orgán pro činnosti na úseku bezpříspěvkového dárcovství krve (dále BDK) podle 
ustanovení § 54 odst. 3 Stanov ČČK. Klub dárců krve má působnost a kompetenci v souladu s 
článkem I odst.1 tohoto Statutu. 

Článek II. 

Poslání KDK 

1. Klub dárců krve se v míře stanovené tímto Statutem spolupodílí na zpracovávání a realizaci 
koncepce dárcovství krve v působnosti Oblastního spolku ČČK Praha 1 s cílem získávat, 
evidovat a ve smyslu Kodexu BDK zajišťovat oceňování BDK a spolupůsobit v oblasti 
propagace a výchovy občanů k BDK jako nejvyššímu projevu morální vyspělosti člověka. 

Kodex BDK je přílohou tohoto Statutu. 

Článek III. 

Úkoly KDK 

1. Klub dárců krve je ve své činnosti zaměřen na získávání bezpříspěvkových dárců krve, dále 
na propagační, osvětovou, poradenskou a výchovnou činnost a rozvíjení další aktivity v 
oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve podporující humanitární poslání ČČK v této oblasti. 

2. Klub dárců krve organizuje v souladu se svým posláním a tímto Statutem společensko 
kulturní akce, zájezdy, setkání, besedy, odborné přednášky a další propagační a výchovné 
akce pro své členy, širokou veřejnost, děti a mládež, zaměřené na bezpříspěvkové dárcovství 
krve. 

3. Klub dárců krve hájí oprávněné zájmy bezpříspěvkových dárců krve v souladu s Kodexem 
BDK stanovujícím mj. maximální hranice kompenzací, tj.nárok na úhradu ztráty času a 
cestovních výdajů. Nepeněžní formy náhrad nejsou nárokové. 



4. Klub dárců krve předkládá prostřednictvím Úřadu OS ČČK Praha 1 Oblastní výkonné radě 
ČČK Praha 1 iniciativní návrhy a připomínky k rozvoji bezpříspěvkového dárcovství krve a 
spolupodílí se tak na zpracování a realizaci koncepce dárcovství krve v Praze a v ČR. 

5. Klub dárců krve plní na úseku BDK další úkoly, kterými je pověří OS ČČK v souladu s 
tímto Statutem.  

Článek IV. 

Organizace KDK při OS ČČK Praha 1 

1. Klub dárců krve je zřizován Úřadem OS ČČK Praha 1 v souladu se Stanovami ČČK, § 54, 
článek 3 a článkem I odst. 2 tohoto Statutu KDK.   

2. Úřad OS ČČK Praha 1 zajišťuje pro KDK organizační a technické zázemí a garantuje, že 
prostředky získané vlastní činností KDK budou použity výhradně pro KDK v souladu s jeho 
posláním a úkoly a k rozvoji BDK v Praze. 

3. Úřad OS ČČK Praha 1 ve Statutu KDK určí způsob hospodaření v rámci hospodaření OS 
ČČK jako subjektu v souladu se Stanovami ČČK a interními normami ČČK.  Úřad OS ČČK 
Praha 1 zřídí v rámci účetnictví zvláštní podúčet, na kterém bude průkazně evidovat účetní 
operace KDK. Oprávněné osoby s nakládáním s finančními prostředky KDK jsou předseda 
OS ČČK P1, ředitel Úřadu OS ČČK P1, jmenovaný předseda a místopředseda KDK, a to 
vždy dva společně. Kontrolou hospodaření KDK je pověřena Dozorčí rada OS ČČK Praha 1. 

4. Úřad OS ČČK Praha 1 zajišťuje na základě tohoto Statutu KDK při OS ČČK Praha 1 
registraci a evidenci členů KDK při dodržení základních pravidel členství v KDK.  

Článek V. 

Členství v KDK 

1. Členství v KDK je dobrovolné a jeho členy mohou být bezpříspěvkoví dárci krve a další 
osoby sympatizující a mající zájem podporovat bezpříspěvkové dárcovství krve, a to bez 
ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Členství vzniká 
registrací u Klubu dárců krve při OS ČČK Praha 1.   

2. Práva členů: 

a)        účastnit se všech akcí pořádaných KDK a OS ČČK na základě pozvání nebo v 
rámci volného přístupu, 

b)        navrhovat program činnosti, kterou bude KDK zabezpečovat, 
c)        určit svého delegáta na Republikové shromáždění zástupců KDK, 
d)        prosazovat organizační a programové změny KDK, pokud tyto neplní svoje poslání 

a úkoly KDK. (Články II. a III. tohoto Statutu KDK), 
e)        vlastnit průkaz člena KDK při OS ČČK Praha 1. 

3. Povinnosti členů: 



a)        na principu dobrovolnosti plnit svoje vlastní předsevzetí a závazky v souladu s 
posláním a úkoly KDK, 

b)        svým osobním příkladem a aktivitou získávat bezpříspěvkové dárce krve, 
c)        dodržovat tento Statut KDK při OS ČČK Praha 1. 

4. Členství v KDK zaniká: 

a)        vyloučením na návrh příslušného KDK, pokud člen poruší svými skutky Statut 
KDK, 

b)        výmazem z registrace vedené KDK při OS ČČK pokud člen neplní své základní 
povinnosti nebo nejeví o práci v KDK zájem, 

c)        úmrtím člena, 
d)        na vlastní žádost člena 

Článek VI. 

Zvláštní ustanovení 

1. KDK má právo si určit svého delegáta na Republikové shromáždění zástupců KDK. Toto 
shromáždění se koná 1x ročně a je organizováno Výkonnou radou ČČK, která určí termín a 
místo konání. 

2. Republikové shromáždění se koná za účelem výměny informací a předkládání návrhů a 
připomínek k rozvoji BDK v ČR Výkonné radě ČČK. 

3. Republikové shromáždění volí z delegátů tohoto shromáždění nejvýše pět Mluvčích 
zástupců KDK, kteří zabezpečují styk KDK s Výkonnou radou ČČK. 

4. Výkonná rada ČČK s využitím návrhů a připomínek KDK a v součinnosti s příslušnými 
státními orgány a ministerstvy a organizacemi zpracuje koncepci dárcovství krve v ČR, která 
se stane základním dokumentem pro plnění poslání a úkolů KDK v ČR. 

5. Výkonná rada ČČK usiluje o zastoupení v Mezinárodní organizaci dárců krve FIODS a 
usiluje o uznání a podporu této organizace v oblasti dárcovství krve v ČR. 

6. KDK a Výkonná rada ČČK zabezpečují dostupnými prostředky v rámci své působnosti 
kvalifikovanou výměnu informací v oblasti BDK. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Statut KDK je základní závaznou normou pro KDK při Oblastním spolku ČČK 
Praha 1.  Přílohou Statutu KDK je Kodex BDK. 

2. Statut KDK byl schválen Oblastní výkonnou radou Oblastního spolku ČČK Praha 1 dne 
7.11.2007.  

Statut KDK nabývá účinnosti dnem schválení. 



 V Praze dne 7. 11. 2007  

 


