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Směrnice upravující členství v Prezidiu  
Profesní komory požární ochrany (dále jen PKPO) 

 
 
 

Směrnice stanovuje pracovní postupy čl. 3.3.6. Stanov PKPO v platném znění. 

 

1. Při zvolení do Prezidia podepíše nastupující člen Prezidia Prohlášení člena statutárního orgánu, 

které je nedílnou součástí této směrnice a je podmínkou pro zápis v Obchodním rejstříku. 

2. Minimální účast člena na jednáních Prezidia je stanovena na 75% bez ohledu na to, zda je člen 

omluven. V případě vážných důvodů (např. nemoci, apod.) bude Prezidium o setrvání člena 

v Prezidiu jednat a hlasovat. 

3. Omluvy na jednotlivá jednání projedná člen Prezidia PKPO přímo s prezidentem PKPO a oznamuje 

je všem členům prezidia nejpozději 24 hodin před jednáním. Omluvy jsou evidovány tajemníkem 

PKPO v zápisu z jednání Prezidia. 

4. Účast členů Prezidia na jednáních Prezidia je pravidelně 1x ročně vyhodnocena a je součástí 

Zprávy o činnosti na Valném shromáždění členů PKPO. 

5. Pokud nemůže člen Prezidia vykonávat řádně svoji funkci, oznámí tuto skutečnost Prezidiu a dále 

postupuje podle čl. 3.3. Stanov PKPO v platném znění. 

 
V Praze dne 16.9.2019 
 

 

 

 

Vypracoval: Miroslav Mach, tajemník  v.r. 

 

 

Schválil: Bc. František Kregl, prezident PKPO v.r. 

 

Směrnice byla schválena Prezidiem PKPO na jednání 16.9.2019 

http://www.komora-po.cz/


Čestné prohlášení člena statutárního orgánu 
 

 

Čestné prohlášení: o způsobilosti být členem statutárního orgánu spolku Profesní komora 
požární ochrany, z.s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Spolek 

Název spolku:  Profesní komora požární ochrany, z.s. 
Sídlo spolku: Kolčavka 5, 190 00 Praha 9 – Libeň 
IČO spolku:  70843856 
Název statut. orgánu:  prezidium 
 

Člen statutárního orgánu 

Jméno a příjmení:   
Rodné příjmení:  
Místo narození:  
Okres narození:  
Rodné číslo:  

Trvale bytem:  
 
Já, níže podepsaný, tímto čestně prohlašuji, že: 

 

a) jsem dosáhl věku 18 let; 
b) jsem plně svéprávný, a to ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů; 
c) splňuji podmínky uvedené ve stanovách spolku; 
d) jsem si vědom práv a povinností člena prezidia Profesní komory požární ochrany, z.s. (dále také 

PKPO) 
e) byl jsem byl řádně seznámen se všemi skutečnostmi, které s funkcí souvisí, zejména s 

dodržováním Etického kodexu PKPO, zapojení do práce Prezidia a odpovědnosti, která vyplývá 
z činnosti člena Prezidia PKPO. 

f) souhlasím se zápisem mé osoby do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dle § 
226 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

g) souhlasím se zápisem mé osoby jako statutárního orgánu výše uvedeného spolku. 
 
Výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom, že úmyslným uvedením nesprávného 
nebo neúplného údaje anebo zatajením požadovaného údaje správnímu orgánu se dopouštím 
přestupku podle §21 odst. 1 písm. b), popř. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění. 

 
V  Praze dne …………………………. 
  
 
 
 
 
  ……………………………………………………….. 
  Jméno, příjmení a podpis 


