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STATUT 
Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Cena ředitele Správy Krkonošského národního parku (dále „Cena“) je udělována jako 

výroční čestné ocenění zpravidla třem osobnostem, které se významným způsobem 
zasloužily o rozvoj Krkonošského národního parku a regionu Krkonoš v oblasti 
ochrany přírody a krajiny, vědy, kultury a v dalších oblastech občanského života. 

2. Cenu uděluje osobně ředitel Správy KRNAP na základě přijatých nominací a 
doporučení Výboru Ceny. 
 

Článek 2 
Zaměření a účel Ceny 

 
1. Správa KRNAP chce prostřednictvím Ceny každoročně vyzdvihnout konkrétní 

osobnosti, které svojí prací, výkony či občanskými aktivitami představují či 
představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region. 

2. Cena může být udělena za přínos v jakékoli oblasti občanského a profesního života, 
především za významné počiny na poli ochrany přírody, vědy, výchovy a vzdělávání, 
záchrany lidí v horách, apod. 

3. Cena je čestná, není tedy spojena s žádnou finanční dotací. Je symbolizována 
diplomem a pamětní plaketou s vyobrazením nejstarší známé podoby ducha hor 
Krakonoše/Rübezahla podle mapy Martina Helwiga. 

4. Právo nominovat kandidáta na udělení Ceny má kdokoli a činí tak formou, 
stanovenou při vyhlášení nominací. 

5. Laureátem Ceny může být jakákoli osobnost, která splňuje předpoklady dané čl. 2, 
odst. 1 a 2 tohoto Statutu, bez ohledu na státní občanství. 

6. Laureátem Ceny může být fyzická či právnická osoba, vždy však pouze jednou. 
7. Nominace se vyhlašují ve 4. čtvrtletí roku, za který bude Cena udělena. 
8. Cenu předává vždy osobně ředitel Správy KRNAP na veřejné akci v 1. čtvrtletí roku 

následujícího. 
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Článek 3 
Výbor Ceny 

 
1. Výbor Ceny je složen z: 

• náměstka ředitele – vedoucího odboru vnějších vztahů Správy KRNAP 

• náměstka ředitele – vedoucího odboru péče o národní park Správy KRNAP 

• vedoucího oddělení styku s veřejností 

• náčelníka Horské služby Krkonoše  

• předsedy Svazku měst a obcí Krkonoše. 
2. Předsedou výboru je z titulu své funkce náměstek ředitele Správy KRNAP, vedoucí 

odboru vnějších vztahů. 
3. Výbor se schází 1x ročně při vyhodnocení došlých nominací. 
4. Výbor hodnotí nominace na laureáty Ceny a navrhne řediteli Správy KRNAP pravidla 

trojici laureátů za daný rok. Počet laureátů může být v odůvodněných případech jiný, 
než tři. Návrh Výboru má doporučující charakter. 

5. Výbor má při svém jednání právo doplňovat nominace novými návrhy. 
 

Článek 4 
Předseda Výboru 

 
1. Předseda Výboru řídí a organizuje činnost Výboru v souladu s tímto statutem.  

2. Předseda Výboru zejména: 
2.1 vydává pokyn tajemníkovi ke svolání Výboru a k vyhlášení nominací, 
2.2 řídí jednání Výboru,  
2.3 schvaluje zápisy z jednání Výboru,  
2.4 má hlasovací právo shodné s ostatními členy výboru (1 člen = 1 hlas). 

 
Článek 5 

Tajemník Výboru 
 

1. Tajemníkem Výboru je z titulu své funkce vedoucí oddělení styku s veřejností Správy 
KRNAP. 
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Článek 6 
Práva a povinnosti členů Výboru 

 
1. Člen Výboru má právo určit za sebe ve výjimečném případě zástupce, a to na 

základě písemné plné moci, udělené příslušným členem. Zástupce má v takovém 
případě stejná práva jako jmenovaný člen (nejsou-li v plné moci omezena). 

2. Člen Výboru se aktivně podílí na práci Výboru a plní úkoly vyplývající z usnesení 
přijatých na zasedání Výboru. 

3. Členství ve Výboru je čestné.  
 

Článek 7 
Udělení Ceny 

 
1. Laureáty Ceny na daný rok určuje vždy ředitel Správy KRNAP na základě doporučení 

Výboru. Doporučení Výboru není pro jeho konečné rozhodnutí závazné. 
2. Na udělení Ceny neexistuje právní ani žádný jiný vymahatelný nárok. 

 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny statutu navrhuje svým souhlasným usnesením Výbor. Změny statutu se 

provádějí vydáním nového statutu, který po projednání ve Výboru schvaluje a 
podepisuje ředitel Správy KRNAP. 

2.  Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho podpisu ředitelem Správy KRNAP. 

 
 
 
 

Ing. Jan Hřebačka, v. r. 
ředitel 

 


