
STATUT 
Platformy proti hlubinnému úložišti 

 
I. 

Platforma proti hlubinnému úložišti je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků, 
dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého 
jaderného paliva. 
 
Cílem Platformy je prosadit změnu v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem 
a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. 
Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo 
podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. 
 
K dosažení svého cíle Platforma zejména shromažďuje a zpracovává dostupné informace z ČR 
i ze zahraničí k problematice ukládání radioaktivních odpadů, informuje veřejnost a jedná 
s politickými představiteli a odborníky. 
 
Platforma je nezávislým a zásadně nestranným společenstvím. 
 
Platforma proti hlubinnému úložišti není právnickou osobou. 
 

II. 
Členové Platformy se svým podpisem pod tímto Statutem zavazují spolupracovat na dosažení 
cíle Platformy a dodržovat jeho ustanovení. 
 
Platforma vznikla na ustavujícím shromáždění dne 28. června 2016 v Praze. Oprávnění zástupci 
ustavujících členů Platformy jsou uvedeni a vlastnoručně podepsáni pod tímto Statutem. 
 
Dalšími členy Platformy se může stát obec či spolek, jehož navrhne stávající člen a schválí 
ostatní členové většinou hlasů. Členem se stává, když její oprávněný zástupce připojí svůj 
podpis na seznam členů. Ukončit členství v Platformě je možné na základě písemného 
oznámení člena Platformy na doručovací adresu Platformy.  
 
O vyloučení člena Platformy pro porušení článků tohoto Statutu rozhodují členové alespoň 3/5 
většinou hlasů. 
 
Obec či spolek se také mohou stát členy podporovateli Platformy na základě písemného 
vyjádření svého oprávněného zástupce.  Členové podporovatelé nemají volební ani 
rozhodovací hlas, ale k jejich názoru bude Platforma přihlížet. 
 

III. 
Nejvyšším orgánem Platformy je Shromáždění členů. Shromáždění se schází nejméně jednou 
ročně. V mezidobí rozhoduje o podstatných otázkách hlasováním prostřednictvím prostředků 
dálkové komunikace (e-mail). Každý člen disponuje jedním hlasem.  
 
Shromáždění zejména: 

- rozhoduje o přijetí či vyloučení členů Platformy 



- volí Mluvčí Platformy 
- volí Sekretáře Platformy 
- rozhoduje o Strategii Platformy na další období 
- rozhoduje o všech dalších věcech, které si na návrh člena vyhradí  

 
Usnesení Shromáždění je platné, pokud se k němu vysloví většina hlasů všech přítomných 
členů, nebo členů, kteří hlasují prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, není-li 
v tomto Statutu stanoveno jinak. Hlas člena, který hlasuje prostřednictvím prostředků dálkové 
komunikace, je platný, pokud je Shromáždění doručen nejpozději do okamžiku hlasování o 
bodu programu, k němuž se váže. 
 

IV. 
Jménem Platformy navenek jedná Mluvčí. Mluvčí je fyzickou osobou starší 18 let, která byla 
navržena do funkce některým z členů Platformy. 
 
Mluvčí je volen Shromážděním členů na období 6 měsíců. Shromáždění volí Mluvčí Platformy 
obvykle na čtyři funkční období dopředu. Mluvčí může zastávat svou funkci i po více funkčních 
období. 
 
Výkon funkce Mluvčího je bezplatný, pokud Shromáždění členů nerozhodne jinak. 
 
Mluvčí jedná vždy jménem celé Platformy, nesmí zásadně stranit umístění úložiště v některé 
z lokalit vytipovaných Správou úložišť radioaktivních odpadů. 
 
V operativních otázkách mezi jednotlivými Shromážděními členů rozhoduje většinou svých 
hlasů Rada Platformy.   
 
Radu tvoří zástupci z lokalit, ve kterých bude aktuálně probíhat vyhledávání úložiště, každá 
z těchto lokalit si do Rady zvolí jednoho svého zástupce. Rada o svých rozhodnutích informuje 
členy a je jim za ně zodpovědná. 
 
 

V. 
Organizační zázemí Platformy zajišťuje Sekretář. Jeho úkolem je zejména organizace 
Shromáždění členů, hlasování prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, archivace a 
evidence rozhodnutí Platformy.  
 
Sekretář vede Evidenci členů Platformy, která je nedílnou součástí tohoto statutu jako jeho 
příloha č. 1. Sekretář na základě rozhodnutí Shromáždění členů zajišťuje bezodkladný zápis 
nových členů na seznam, případně vyškrtnutí vyloučených členů. 
 
Sekretář Platformy je volen Shromážděním členů na dobu dvou let.  
 
Výkon funkce Sekretáře je bezplatný,  pokud Shromáždění členů nerozhodne jinak. 
 
Sekretář nejedná jménem Platformy navenek. 
 



VI. 
Shromáždění členů může rozhodnout o ustavení Vědeckého výboru. Vědecký výbor je 
poradním odborným orgánem Platformy. Členy Vědeckého výboru jmenuje svým usnesením 
Shromáždění členů na dobu neurčitou. 
 

VII. 
Platforma je založena na neurčito. Její činnost může být ukončena pouze rozhodnutím alespoň 
3/5 většiny členů Platformy.  
 
 
Verze z 10. srpna 2020 po úpravě přijaté korespondenčním hlasováním členů Platformy. 


