
STATUT 

RADY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
 

Správa národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa NP“) dle § 20 zákona č.114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, zřizuje Radu národního parku České Švýcarsko (dále jen 

„Rada“) a tímto vydává její statut. 

 

I. Účel a poslání Rady 
 

Rada je iniciativní a konzultační orgán Správy NP projednávající a posuzující všechny 

důležité dokumenty ochrany a řízení NP České Švýcarsko (dále jen „národní park“), zejména 

členění území národního parku do zón ochrany přírody, návrh zásad péče o národní park, 

návrh klidových území národního parku, cesty a trasy navržené k vyhrazení v klidových 

územích národního parku a místa navržená k vyhrazení. Výše uvedené dokumenty je Správa 

NP povinna s Radou dohodnout. Nedojde-li k dohodě, předloží Rada prostřednictvím ředitele 

Správy NP neprodleně rozpor se svým stanoviskem Ministerstvu životního prostředí, které na 

základě shromážděných podkladů může návrh upravit. O změně návrhu informuje Radu. 

Správa NP dále konzultuje s Radou vydání a změny návštěvního řádu národního parku. 

 

II. Složení, základní práva Rady a jejích členů 

 

Rada nemá pevný počet členů. V souladu s odst.2 § 20 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, jsou členy Rady delegovaní zástupci obcí, na jejichž území se národní park 

rozkládá a zástupce Ústeckého kraje. Delegovaní zástupci obcí prokazují svůj mandát 

písemným pověřením od příslušné obce. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na starosty 

těchto obcí. Další členy Rady jmenuje a odvolává ředitel Správy NP, po předchozím 

projednání s předsedou Rady. 

 

Každý člen Rady má právo vyjadřovat se k otázkám týkajícím se národního parku a předkládá 

svá vyjádření, doporučení či návrhy předsedovi nebo tajemníkovi Rady. Každý člen má právo 

v závažném případě požádat o svolání pléna Rady k projednání podstatných otázek týkajících 

se národního parku. S těmito podněty se obrací na předsedu Rady, který dle uvážení určí 

postup projednání záležitosti. Způsob řešení problému sdělí iniciátorovi. 

 

III. Povaha členství v Radě 

 

Každý člen Rady, vyjma delegovaných zástupců obcí a Ústeckého kraje, obdrží jmenovací 

listinu podepsanou ředitelem Správy. Členství v Radě není časově omezené a zaniká 

ukončením mandátu propůjčeného obcí nebo krajem, dále pak odvoláním, odstoupením nebo 

úmrtím člena.  

Při odvolání končí členství doručením odvolání členovi ředitelem Správy NP, při odstoupení 

doručením písemného odstoupení k rukám ředitele Správy NP. Členství v Radě je čestnou 

funkcí, za výkon činnosti nepřísluší odměna. Na požádání uhradí Správa NP členovi Rady 

jízdné pro cestu delší než 50 km, výjimečně v odůvodněných případech i jiné výlohy 

související s výkonem členství v Radě. 

 

IV. Základní ustanovení o Radě 

 

Orgánem Rady je plénum Rady. Jednání Rady řídí její předseda zvolený plénem a tajemník 

delegovaný Správou NP. Tajemník však není členem Rady. Předseda Rady je volen prostou 

většinou hlasů na dobu čtyř let. Předčasnou volbu lze iniciovat návrhem nejméně jedné třetiny 

členů Rady. 



 

Odborným konzultačním orgánem Rady je Pracovní skupina pro management lesů NP České 

Švýcarsko. 

 

V Krásné Lípě dne: 23.6.2017 

        Ing.Pavel Benda, Ph.D. 

       ředitel Správy NP České Švýcarsko 


