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(ndzev občanskéllo sdru(ení)

cl.l
Nrízev a sídlo

český národní výbor pro omezování následků katastrof (dále jen ''Výbor'') má své siotbxq.adtesg;
Na Šabatce I7, I43 06 Praha 4 - Komořany. Anglichý ekvivalent jeho jména zní: Czech Niiic,íír
Committee for Disaster Reduction.

Čl.z

Charakter Výboru

Výbor je dobrovolným, nevládním, neziskoqhn sdružením občanů a právnických osob, v němž se
sdružili odborníci a zájemci o možnosti omezování následků přírodních i prumysloých katastro{
zlepšení systému varováni a prevenci těchto mimořádných událostí

Výborje prdvnickou osobou podle českého prdva.

Čt.r

Předmět činnosti Výboru

Mezi předměty činnosti Výboru patři zejména:

a) zlepšit orgartizací varování a ochrany před katastrofami přírodního původu nebo prumysloqfmi
haváriemi

b) koordinovat aktivity vládních i nevládních organizací i soukromého sektoru v této oblasti
prostřednictvím členů Výboru

c) pomáhat při vypracování postupů prevence a omezování následků katastrof

d) pomáhat při vychově občarrů v prevenci mimořádných událostí i ke sprárnrému chová'rrí za
mimořádných situací

e) udržovat kontakty a spolupracovat s obdobnými národními vybory v zahraničí i se Sekretariátem
Strategie pro snižová'ní katastrof (ISDR) v oSN (Ženeva),

cr.4

Formy činnosti Výboru

Formami činnosti Výboru jsou ze1ména..

a) pravidelné schůze s předrráškami o vybraných térnatech nejméně dvakrát ročně;

b) ýchovrrá a popularizační činnost, pomoc při cvičení činností systému včasného varování

c) pomoc při organizováni seminářů a konferencí s tématikou katastrof a možnosti omezování jejich
následků;

d) vzděIávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kursy apod');
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e) spolupráce s organizací Národních qýboru pro omezovaní následlď katastrof ve střední Ewopě
(CEUDIP);

0 šíření informací ze Sekretariátu Strategie pro snižováni katastrof (oSN Ženeva) v České republice.

g) publikace článků s tématikou prevence katastrof

čt.s

členství ve Výboru
1. Členem Výboru může b;ft fyzická osoba starší 18 let. Členství ve Výboru

schválení písemné přihlášky členskou schůzí Výboru.

2. Clenem Výboru může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli Výboru a jejíž
písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi ru a Výborem je schválena členskou
schůzí.

ZaKátajicím členem Výboru je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného vyboru a proti
jejímuž členství nebyly ze strany ostatnich zakládajících členů vzneseny odůvodněné námitky.
Zak|áďajicím členem může byt i prár.rrická osoba, jež vyvijí činnost v souladu s cíli Výboru a jež
se prostřednictvím svého zástupce účastní činnosti přípravného vyboru. Zak|ádajicí členové se
mohou větširrou hlasů usnést, že podmínkou dalšího členství právrrické osoby je uzavření písemné
smlouvy s Čes\fon národním výborem pro omezování násled]ď katastrof ve stanovené lhůtě od
její registrace.

Člen Výboru mó prdvo:

a) volit předsednictvo Výboru a další organy Výboru a bfi volen do těchto orgánů;

b) předkiádat rrávr\, porÍněty a připomínky;

c) posuzovat a schvalovat zprálry o činnosti Výboru;

d) účastnit se akcí pořádaných Výborem;

Člen Výboru md povinnost:

a) dodržovat týo stanovy;

b) zap|atit zápisné a platit roční členské příspěvky ve qýši stanovené členskou schůzi. Zápisné je
splatrré do 14 dnů po schválení jeho členství členskou schůzi (u zakládajících členů do 14 dnů
o-d registrace sdruženi), roční členský příspěvek za běžný rok platí člen zároveň se zápisný,rn.
Členové platí roční členské příspěvky vždy do konce prvóho čwrtletí;

Člensní ve Výboru zanikd:

doručením písemného oznámení o vystoupení člena Výboru předsednictvu;

roáodnutím členské schůze o vyloučeď,

nezaplacením členských příspěvků Výboru ve dvou po sobě následujících leteclr;

úmrtím člena Výboru -$'zické osoby;

zá'rrikem právnické osoby, jež je členem Výboru;

zárnikem Výboru.
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a) schválila stanovy Výboru annény těchto stanov;

b) jedenkrát za3 ro|<y zvo|1|ana tříleté funkční období nejméně tříčlenné předsednictvo Výboru ve
složení _ předseda, místopředseda a tajemník a případně jej odvolala;

c) jedenkrát za3 roky zvoli|arevízoraVýboru;

d) schválila ryrávu o činnosti Výboru a zprávu o hospodaření za minulý rok případně za uplynulé
tříleté období, předkládané předsednicwem Výboru ;

e) schválila revizni zprávu, předkládanou revizorem Výboru;

f) určila koncepci činnosti Výboru a jeho cíle na příští rok případně celé tříleté období.

g) stanovila qýši zápisného a členských příspěvků;

h) schválila rozpočet Výboru na příští období (ročď):

i) roáoďa o vyloučení člena Výboru;

j) konstďovala, že z dtwodu nezaplacení člens\ých příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
zaniklo členství člena ve Výboru;

k) roáodla o zátriku Výboru.

z. zasedání členské schůze Výboru svolává jeho předsednictvo. Členská schůze přijímá roáodnutí
nadpoloviční většinou přítomných členů. Je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční
většina všech členů Výboru. NeníJi členská schůze schopna se usnášet' svolá předsednictvo
Výboru náhradní členskou schůzi, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat
původní členská schůze; tato schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů
Výboru.

3. členy předsednictva Výboru arevizora Výboru volí členská schůze tajnou volbou. Zvo|erujsou ti
kanďdáti, kteří ziskali nejvíce hlasů. v případě obsazování vice mandátu jedin1im hlasováním jsou
mandáty obsazovány podle pořadí získarrých hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu
zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvolerri všiclui tito karrdidáti.

4. čirurost Výboru v období mezi zasedánimi členské schůze Výboru řídí jeho předsednictvo, které
pro zabezpečení hospodářské činnosti jmenuje pokladníka Výboru. Činnost předsednicwa Výboru
říď jeho předseda. Jeho hlas rozhoduje v případě rornrosti hlasů v předsednictvu Výboru.

5. předsednictvo Výboru je povinno svolat členskou schůzi do 4 tydnů, pokud o to písemně požádá
alespoň jedna pětina členů Výboru.

6. revizor pravidelně kontroluje hospodaření Výboru (pokladníka) a připravuje revizrí zprávy,které
předkládá členské schůzi.

7. jménem Výboru jedná jeho předseda, místopředseda nebo jimi zmocněný člen Výboru. Tyto
osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlašení Výboru, a to na základě projednání věci na
členské schůzi nebo v předsednictvu Výboru.



l.

Čt.l

Hospodaření Výboru

Příjmy Výboru tvoří příspěvky jeho členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace
neziskové čirrrrosti v souladu s cíli Výboru.

2. výdaje Výboru jsou zaměřeny na uskutečňování předmětů činnosti Výboru uvedených v članku 3
a v souladu s formami čirrnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3. Návrh rozpočtu Výboru připravuje předsednictvo Výboru a schvaluje členská schůze. Běžné
hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá pokladník Výboru. Hospodaření kontroluje
revizor Výboru.

Týo stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí Výboru dne 30 -| , 0J, kon*,o, , D h H ú ,

lria #b.s* t? u Fro z. 4 - Ia,v,,*ř ax--L-

podpis předsedy Výboru /hflt /
u:

ri.q t lvar" corv?d|< .bnŠ".
pĚz d s<-ol-o-

{a-e,rilvs 
"

:š/' .3' 'o .\

í-$ 
-rffiyxtl ti l*'tffiWl\,. \*,lily7''..'. ..:.}!ž, 

/
-).--*.L9---"""a pr\my z



ovERovAci oot_ozra p Ro vtDtMAcl
Pod]e oVěrovaci knihy Úřadu měslské části Praha 12

por a vidimace 79t2007

tato Úp|ná kopie obsahujÍcí 4 strany
souh|así dos|ovně s před|oŽenou listinou.
z niŽ by|a pořizena a tato |istina je prvopisem
obsahujícím 4 strany.

V Praze 4 - Modřanech dne ; 09-01 '2007

Jmeno a př|menI o\ei-, c'osoby ktera vo'mac' p.ďed|a
(neoo oUsh lmenoWy)

otisk úředniho razítka a podpis ověřující osooy

i.'r:..'i suk.áČittlv;.


