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Příloha č. 1 k č.j.: 548/M/15, 14300/ENV/15

STATUT
Národní platformy pro snižování rizika katastrof

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Národní platforma pro snižování rizika katastrof (dále jen „Platforma“) jako poradní orgán
ministra životního prostředí byla zřízena příkazem ministra č. 6/2015 ze dne 2. března
2015.
2. Sídlem Platformy je Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 100 10
(dále jen „ministerstvo“).
Článek 2
Působnost Platformy
1. Platforma je poradním orgánem ministra životního prostředí (dále jen „ministr“)
v otázkách souvisejících s problematikou snižování rizika a následků katastrof, která:
1.1 zpracovává informace o národním a mezinárodním vývoji v oblasti snižování rizik
katastrof;
1.2 podílí se na zpracování a projednává národní zprávy a další strategické dokumenty
pro naplňování cílů Mezinárodní strategie pro snižování rizika katastrof1;
1.3 projednává aktivity související
pro snižování rizika katastrof2;
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1.4 projednává navrhovaná opatření (např. legislativní, nelegislativní, technická,
ekonomická a organizační) pro snižování rizika katastrof;
1.5 koordinuje činnost zástupců České republiky v orgánech Evropského společenství
a OSN, která se dotýká snižování rizika a následků katastrof;
1.6 spolupracuje při zpracování
se snižováním rizika katastrof.
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Článek 3
Složení Platformy
1. Platforma má 13 členů, kterými jsou předseda Platformy (dále jen „předseda“),
místopředseda Platformy (dále jen „místopředseda“) a další členové. Členství
v Platformě je čestné.
2. Předsedou je z titulu svého pracovního zařazení ředitel odboru bezpečnosti a krizového
řízení ministerstva, místopředsedou je z titulu svého pracovního zařazení vedoucí
oddělení krizového řízení odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva.
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K nahlédnutí: http://www.preventionweb.net/files/resolutions/ARES68211E.pdf.
K nahlédnutí: http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf.
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3. Dalšími členy Platformy jsou:
3.1 Ministerstvo vnitra, GŘ HZS,
3.2 Ministerstvo zemědělství,
3.3 Ministerstvo pro místní rozvoj,
3.4 Český hydrometeorologický ústav,
3.5 Institut ochrany obyvatelstva GŘ HZS MV,
3.6 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.,
3.7 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
3.8 Centrum výzkumu globální změny (CzechGlobe) AV ČR,
3.9 Mendelova univerzita v Brně,
3.10 Svaz měst a obcí ČR,
3.11 Český národní výbor pro omezování následků katastrof.
4. Předsedu a místopředsedu jmenuje a odvolává ministr. Členy Platformy z řad dotčených
správních úřadů, výzkumných institucí, zájmových sdružení, profesních svazů
a neziskových organizací, jmenuje a odvolává ministr na základě písemných návrhů
předsedy.
5. Každý člen Platformy uvedený v bodě 3 nominuje jednoho zástupce a popř. jeho
alternáta. V nezbytném případě může být ad hoc písemně zmocněn k zastupování člena
náhradní zástupce. Zástupcem člena Platformy může být pouze jeho zaměstnanec
nebo člen.
6. Každý člen Platformy má pouze jeden hlas.
7. Nominace zástupce a jeho případného alternáta uvedeného v bodě 5 zaniká
na základě písemného oznámení nominujícího člena Platformy.

Článek 4
Práva a povinnosti členů
1. Předseda:
1.1. svolává jednání Platformy nejméně dvakrát za rok nebo na návrh člena Platformy,
1.2 řídí jednání Platformy a zodpovídá za její činnost ministrovi,
1.3 navrhuje program zasedání Platformy,
1.4 rozhoduje o účasti dalších externích odborníků na jednání Platformy,
1.5 rozhoduje o žádostech k postupu formou per rollam,
1.6 jmenuje a odvolává tajemníka Platformy a svými pokyny řídí jeho činnost,
1.7 předkládá ministrovi návrhy na jmenování nového člena Platformy či na odvolání
stávajícího člena Platformy.
2. Místopředseda:
2.1 podává návrh na personální obsazení funkce tajemníka Platformy z řad odboru
bezpečnosti a krizového řízení ministerstva,
2.2 zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravomocí
a řídí se jeho pokyny.
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3. Člen Platformy prostřednictvím svého zástupce:
3.1 účastní se aktivně zasedání Platformy a podílí se na její činnosti,
3.2 v případě potřeby navrhuje předsedovi mimořádné svolání Platformy a témata
k jednání,
3.3 v případě potřeby navrhuje předsedovi projednání a schválení materiálu formou
per rollam,
3.4 navrhuje přizvání externího odborníka,
3.5 informuje předsedu o nominaci svého zástupce, popř. jeho alternáta,
a neprodleně mu oznamuje všechny související změny (např. zánik nominace
z důvodů ukončení pracovního poměru, rezignace nominovaného apod.),
3.6 neprodleně informuje předsedu o své případné rezignaci na členství v Platformě.
Článek 5
Tajemník Platformy
1. Funkci tajemníka plní zástupce odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva,
který se účastní jednání Platformy bez hlasovacího práva.
2. Tajemník Platformy zabezpečuje organizační a administrativní činnost Platformy
a plní další pokyny předsedy, v době jeho nepřítomnosti pokyny místopředsedy.
3. Jmenování a odvolání z funkce se řídí Čl. 4 – bod 1.6.
Článek 6
Zasedání Platformy
Zasedání Platformy jsou neveřejná a
který schvaluje na návrh předsedy ministr.
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Článek 7
Společná a závěrečná ustanovení
1. Změny Statutu Platformy se provádějí vydáním nového statutu, který navrhuje předseda
a po schválení na jednání Platformy jej předkládá k podpisu ministrovi.
2. Statut nabývá platnosti dnem podpisu ministrem a účinnosti dnem zveřejnění v intranetu
ministerstva.

Mgr. Richard Brabec
ministr
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