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S T A T U T 
 

Rady Národního centra pro toxické látky  

 

 
Článek 1 

 

Základní ustanovení a složení Rady Národního centra pro toxické látky  

1. Rada Národního centra pro toxické látky (dále jen „rada“) koordinuje činnost Národního 

centra pro toxické látky (dále jen „Národní Centrum“) za účelem splnění závazků 

z Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních 

organických polutantech a naplňuje opatření pro implementaci dalších právně 

závazných globálních úmluv, jichž je ČR smluvní stranou - Rotterdamské úmluvy o 

postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v 

mezinárodním obchodu a Minamatské úmluvy o rtuti. 

2. Sídlem rady je Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10 

(dále jen „ministerstvo“). 

3. Rada má 24 členů, kterými jsou předseda rady, tajemník a další členové rady. Členy 

jmenuje a odvolává ministr životního prostředí (dále jen „ministr“).  

4. Předsedou rady je z titulu své funkce náměstek ministra – ředitel sekce technické 

ochrany životního prostředí. V případě nepřítomnosti předsedy je rada řízena ředitelem 

odboru environmentálních rizik a ekologických škod, který je současně národním 

kontaktním místem pro implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních 

organických polutantech, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro 

určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Minamatské 

úmluvy o rtuti.  

5. Předseda rady navrhuje ministrovi jmenovat do funkce tajemníka (zástupce odboru 

environmentálních rizik a ekologických škod) a jmenovat dalšími členy rady zástupce 

těchto odborů ministerstva: 

5.1 ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod, 

5.2 zástupce odboru ochrany ovzduší, 

5.3 zástupce odboru odpadů, 

5.4 zástupce odboru ochrany vod, 

5.5 zástupce odboru mezinárodních vztahů, 

5.6 zástupce odboru rozpočtu, 

5.7 zástupce odboru fondů EU 

5.8 zástupce odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. 

 

6. Příslušní ministři předkládají předsedovi rady návrh nominace člena rady za tato 

ministerstva: 

6.1  Ministerstvo zdravotnictví, 

6.2  Ministerstvo zemědělství, 

6.3  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

6.4 Ministerstvo obrany, 

6.5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
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6.6 Ministerstvo financí, 

6.7 Ministerstvo dopravy, 

6.8 Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 

7. Příslušní ředitelé institucí předkládají předsedovi rady návrh nominace člena rady za 

tyto instituce: 

7.1 CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 

7.2 Česká inspekce životního prostředí, 

7.3 Státní zdravotní ústav. 

 

8. Právo nominovat jednoho člena rady mají dále: 

   8.1.        Svaz chemického průmyslu, 

   8.2.   nevládní organizace, 

8.3.        Národní centrum pro toxické látky. 

 

Článek  2 

Práva a povinnosti členů rady 

1. Členství v radě je čestné. Ministerstvo nehradí členům rady cestovní náhrady, spojené 

s účastí na jednání rady. 

 

2. Veškeré administrativní úkony včetně pořizování zápisu z jednání rady zajišťuje 

tajemník. 

 

3. Předseda rady potvrzuje podpisem správnost zápisu z jednání. Tajemník zašle zápis na 

vědomí členům rady a řediteli Národního centra. 

 

4. Členové rady, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, pokud je uložena zápisem z jednání 

rady. 

 

5. Členství v radě je nezastupitelné. Pokud se nemohou zúčastnit jednání rady, zašlou 

k předloženým materiálům písemné připomínky. Členové rady mohou navrhnout 

předsedovi rady svolání jednání rady a témata k projednání. 

 

6. Členové rady jsou povinni účastnit se zasedání rady, aktivně se podílet na práci rady a 

plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na zasedání rady. 

 

Článek 3 
 

Jednání rady 
 

Způsob jednání rady stanoví jednací řád rady, který rada navrhuje. Tento jednací řád 

schvaluje předseda rady. 
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Článek 4 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Změny tohoto statutu se provádějí vydáním nového statutu, který schvaluje a podepisuje 

ministr na návrh předsedy rady schválený na jejím jednání.   

 

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministra životního prostředí.  

 

 

 

  Mgr. Richard Brabec   
                            ministr 

 


