
 

Sdružení technických záchranářů 
 

RECIPIO 
 
 

                                  

 
STANOVY 

Článek 1 
Právní povaha a sídlo sdružení 

 
1. Sdružení technických záchranářů RECIPIO (dále jen „Sdružení“) je občanským sdružením 

založeným podle zákona č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2. Název sdružení je Sdružení technických záchranářů RECIPIO. V písemném styku lze 

použít zkratku RECIPIO. 
 

Sídlem sdružení je Mělník, Dykova 725, PSČ 276 01. 
 
 

Článek 2 
Cíle a poslání sdružení 

 
1. Základním cílem a posláním tohoto sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu 

bezpečnosti silničního provozu a podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu 
při živelných pohromách, sněhových kalamitách, dopravních nehodách apod. (dále jen 
„mimořádná událost“) při nichž je ohrožen život, zdraví nebo bezpečnost silničního 
provozu. 

 
2. Sdružení bude zkoumat, řešit, popřípadě se účastnit řešení problémů, které se dotýkají 

bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích. 
 

3. Sdružení bude zastupovat, prosazovat a hájit zájmy svých členů ve vztahu k bezpečnosti 
silničního provozu u orgánů státní správy a místní samosprávy.  

 
4. Sdružení bude reprezentovat zájmy a hájit své členy jako celek ve vztahu k veřejnosti, 

zejména informováním veřejnosti o problematice bezpečnosti pomocí sdělovacích 
prostředků.  
 

5. K plnění své činnosti bude sdružení: 
a) vytvářet svou členskou základnu a vnitřní organizaci a své věcné, materiální, 

technické a finanční zabezpečení 
b) spolupracovat s obcemi a orgány státní správy, působícími zejména na úseku 

silniční dopravy, vzdělávání a zdravotnictví 
 



 

6. Sdružení bude hradit náklady své činnosti ze svých příjmů. 
 
 

Článek 3 
Činnosti sdružení vyplývající z poslání sdružení 

 
1. Sdružení bude v rámci svého poslání pomáhat veřejnosti, obcím, státním orgánům, 

fyzickým a právnickým osobám zejména tím, že se podílí: 
a) na poradenské a konzultační činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, 

zejména chování a zajištění bezpečnosti ostatního provozu na pozemní 
komunikaci při mimořádných událostech jako je např. dopravní nehoda a 
základní zdravotnické první pomoci odbornými osobami 

b) na zásahové činnosti při mimořádných událostech a při odstraňování následků 
takových událostí, při kterých sdružení, jeho orgány a členové spolu s prostředky, 
kterými sdružení nebo jejich členové disponují, mohou přispět k záchraně života, 
zdraví nebo majetku nebo zajištění a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

c) na zajištění společenských akcí se zvýšenou možností vzniku mimořádné události 
d) na odborné přípravě svých členů prostřednictvím školení, kurzů apod. odbornými 

osobami 
 

 
Článek 4 

Spolupráce s jinými osobami 
 

1. RECIPIO v zájmu plnění své činnosti bude spolupracovat:  
a) s jinými občanskými sdruženími, které se podílejí na dobrovolných 

záchranářských akcích, bezpečnosti silničního provozu, nebo které se této oblasti 
svou činností dotýkají 

b) s právnickými a fyzickými osobami obdobně podle odstavce a) 
 
2. Podle odstavce 1 bude spolupracovat RECIPIO s ostatními osobami z důvodu: 

a) rozvíjení a předávání svých znalostí 
b) osobních a písemných styků 
c) vzájemné spolupráce, nebo organizování akcí zaměřených na některou z činností 

sdružení, zvlášť při různých cvičení, soutěží apod. 
 
 

Článek 5 
Orgány sdružení 

 
1. Do řádné registrace bude jediným orgánem sdružení přípravný výbor. 
 
2. Po zaregistrování a prvním zasedání přípravného výboru sdružení budou voleni členové 

do orgánu: 
a) valná hromada 
b) představenstvo 
c) viceprezident 
d) prezident 

 



 

 
Článek 6 

Valná hromada 
 

1. Valnou hromadu podle čl. 5, odst. 2, písm. a) tvoří všichni členové sdružení. Valnou 
hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou za tři roky. 
Představenstvo svolá valnou hromadu mimo jiné vždy, když o to požádá nejméně 
polovina členů sdružení. Valná hromada zejména: 

a) volí členy představenstva 
b) schvaluje správu o činnosti a hospodaření sdružení 
c) schvaluje výši členských příspěvků 
d) rozhoduje o změnách stanov sdružení 
e) rozhoduje o zrušení sdružení 
 

2. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.  
O změně stanov a zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou 
hlasů všech členů sdružení, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů. 

 
 

Článek 7 
Představenstvo 

 
1. Představenstvo podle čl. 5, odst. 2, písm. b) je výkonným orgánem sdružení, který za 

svou činnost odpovídá valné hromadě. Představenstvo má lichý počet členů, nejméně 3 
členy a je voleno valnou hromadou na období tří let. 

 
2. Představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 

Představenstvo především: 
a) koordinuje činnost sdružení 
b) svolává valnou hromadu 
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady 
d) rozhoduje o přijetí za člena sdružení 

 
3. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

členů. Rozhodnutí představenstva je platné pouze v případě nadpoloviční většiny 
přítomných členů představenstva. 

 
4. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde 

usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci představenstvo.  
 
  

Článek 8 
Prezident 

 
1. Prezident podle čl. 5, odst. 2, písm. c) je volen představenstvem na období tří let. 

Prezident dále: 
a) zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem 
b) předkládá zprávu o činnosti valné hromadě 



 

c) je oprávněn v případě neodkladné potřeby činit rozhodnutí spadající do 
kompetence představenstva  

d) je statutárním orgánem sdružení 
 

2. Prezident musí podle odst. 1, písm. c) tuto skutečnost, nebo rozhodnutí předložit ke 
schválení představenstvu na jeho nejbližším zasedání. 
 

 
Článek 9 

Viceprezident 
 

1. Viceprezident je volen představenstvem na období tří let.  
 
2. Navenek zastupuje viceprezident prezidenta ve svěřených oblastech. Je statutárním 

orgánem sdružení. 
 

 
Článek 10 

Členství ve sdružení 
 

1. Členství ve sdružení je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická, nebo právnická 
osoba, která souhlasí s cíly sdružení a zavazuje se dodržovat stanovy sdružení. 
 

2. Členství ve sdružení vzniká přijetím a registrací přihlášky a zaplacením členského 
příspěvku.  
 

3. Členství zaniká: 
a) vystoupením 
b) zánikem sdružení 
c) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě 
d) úmrtím 
e) hrubým porušením stanov 

 
4. Každý, kdo má zájem stát se členem sdružení, má možnost volby členství podle druhu. 

Druhy členství: 
a) aktivní člen 
b) podporující člen „standard“ 
c) podporující člen „VIP“ 
 

5. Aktivní člen se aktivně podílí na činnostech sdružení ať už zásahových, dozorových či 
školících s ohledem na zaměstnání, bydlení apod. Práva aktivního člena: 

a) Poradenská a konzultační činnost v případě dopravní nehody (NONSTOP), 
zajištění místa DN, vyplnění formuláře o DN atd. 

b) Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu (povinné vybavení 
vozidel atd.) 

c) Právo volit a být volen do funkce ve sdružení 
d) Obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány sdružení 
e) Sleva na propagační věci RECIPIO 15% 
f) Vstup na akce pořádané sdružením zdarma 



 

g) V případě, že se člen dostane do mimořádné situace, má právo požadovat 
zajištění pomoci od orgánů sdružení v dané situaci (přivolání potřebné pomoci – 
odtahové vozidlo, servisní službu, jinou záchrannou službu atd.) 

 
6. Podporující člen „standard“ se nemůže, nebo nechce podílet na aktivních činnostech 

sdružení, přesto chce být členem a má zájem podporovat sdružení morálně a členským 
příspěvkem. Práva člena „standard“: 

a) Poradenská a konzultační činnost v případě dopravní nehody (NONSTOP), 
zajištění místa DN, vyplnění formuláře o DN atd. 

b) Poradenská činnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu (povinné vybavení 
vozidel atd.) 

c) Právo volit a být volen do funkce ve sdružení 
d) Obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány sdružení 
e) Sleva na propagační věci RECIPIO 5% 
f) Vstup na akce pořádané sdružením 50% 

 
7. Podporující člen „VIP“ je člen podle odst. 6. s odlišnými výhodami. Práva člena „VIP“ jsou 

shodné s právy a výhodami člena aktivního.  
 

8. Členský příspěvek podle odst. 5 je   800,- Kč ročně 
Členský příspěvek podle odst. 6 je   500,- Kč ročně  
Členský příspěvek podle odst. 7 je 1000,- Kč ročně 
První registrační poplatek spojený s náklady na vydání s členskou průkazkou je 100,- Kč 
 

9. Práva, resp. výhody členství můžou orgány sdružení měnit  
 

10. Povinnosti členů: 
a) Řádně a včas platit členské příspěvky 
b) Respektovat rozhodnutí orgánů sdružení 
c) Dodržovat a ctít stanovy a předpisy sdružení 
d) V případě ukončení členství tuto skutečnost oznámit orgánům sdružení 30 

předem 
e) V co největší možné míře se zúčastňovat sjezdů a akcí a podle svých možností 

napomáhat v činnostech sdružení 
 
 
 

Článek 11 
Zásady hospodaření 

 
1. Majetek sdružení tvoří: 

a) členské příspěvky 
b) registrační poplatky 
c) sponzorské dary fyzických i právnických osob 
d) dotace 

 
2. Majetek sdružení je určen výhradně k plnění úkolů a cílů sdružení a na náklady spojené 

s plněním těchto úkolů. 
 



 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá představenstvo. Hospodaření se uskutečňuje dle 
ročního rozpočtu, schváleného valnou hromadou a dle platných právních předpisů. 

 
 

Článek 12 
Zánik sdružení 

 
1. Sdružení zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením  
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 

 
 
 
 
                                                   


