
Organizační řád Rady národního parku České Švýcarsko 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
Správa Národního parku České Švýcarsko jako orgán ochrany přírody národního parku (dále 

jen „Správa NP“)  zřizuje v souladu s ustanovením §20 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny Radu národního parku České Švýcarsko (dále jen „Rada“) jako jeho 

iniciativní a konzultační orgán.  

Organizační řád Rady upravuje její organizační strukturu, určuje její interní uspořádání a 

rozdělení činností. 

 

II. 

Členové Rady 
Radu tvoří ze zákona delegovaní zástupci obcí, na jejichž území se rozkládá národní park 

České Švýcarsko a zástupce Ústeckého kraje. Další členy Rady jmenuje ředitel Správy NP, po 

předchozím projednání s předsedou Rady. Počet členů Rady není nikterak omezen. 

Povaha členství v Radě je popsána v bodě III. Statutu Rady NP České Švýcarsko. 

 

III. 

Plénum Rady 
Jediným orgánem Rady je její plenární zasedání. Plénum má právo předkládat řediteli Správy 

NP podnětné návrhy, posudky a vyjádření k důležitým dokumentům ve věcech ochrany a 

řízení NP. 

 

IV. 

Předseda a místopředseda Rady 
 Předseda a místopředseda jsou voleni Radou z jejích členů. Místopředseda zastupuje 

předsedu v případě jeho nepřítomnosti. Předseda i místopředseda jsou voleni prostou většinou 

hlasů přítomných členů Rady na dobu čtyř let. Jejich opakované zvolení je přípustné. 

V případě nezvolení nového předsedy a místopředsedy pověří ředitel správy NP vybraného 

člena Rady prozatímním předsednictvím do doby zvolení nového předsedy a místopředsedy, 

přičemž nová volba musí proběhnout nejpozději do 6 měsíců od předchozí neúspěšné volby. 

 

V. 

Konzultační a pracovní skupiny 
Odborným konzultačním orgánem Rady je Pracovní skupina pro management lesů NP České 

Švýcarsko a další pracovní skupiny, které může v případě potřeby řešení specifických otázek 

zřídit na dobu určitou ředitel Správy NP za účelem projednání konkrétních případů. Ředitel 

Správy NP rovněž jmenuje koordinátora pracovní skupiny. 

 
VI. 

Změny a doplňky 
Změny a doplňky tohoto organizačního řádu schvaluje Rada. 

Tento řád vstupuje v platnost dnem schválení. 

 
Organizační řád Rady NP České Švýcarsko byl schválen na plenárním zasedání v Krásné Lípě 

dne 23.6.2017 


