VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 18. května 2022 č. 410

Statut
Národní ekonomické rady vlády
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Národní ekonomická rada vlády (dále jen „NERV“) je odborným poradním
orgánem vlády pro oblast ekonomických opatření, rozpočtové politiky
a systémových reforem.

(2)

Základním úkolem NERV je iniciovat a navrhovat zásady a parametry reformy
veřejného sektoru, které mají dominantní vliv na dlouhodobý rozvoj české
ekonomiky.
Článek 2
Působnost

(1)

(2)

NERV
a)

identifikuje problémy ve fungování ekonomiky veřejného sektoru,
konkurenceschopnosti české ekonomiky a transparentnosti veřejného
sektoru a předkládá návrhy na zlepšení jejich funkčnosti,

b)

dává doporučení k efektivnímu získávání a využívání veřejných
prostředků, jakož i prostředků z fondů Evropské unie,

c)

připravuje konkrétní návrhy pro tvorbu koncepčních materiálů v oblasti
vládních kroků a reforem,

d)

vyjadřuje se k ekonomické stránce návrhů zákonů,

e)

plní další úkoly uložené mu vládou.

NERV při plnění úkolů spolupracuje se členy vlády a ostatními ústředními
orgány státní správy.
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Článek 3
Složení NERV
(1)

Členy NERV jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.

(2)

Členství v NERV je nezastupitelné.
Článek 4
Pracovní skupiny

(3)

NERV dle potřeby zřizuje k řešení konkrétních úkolů ve své působnosti
pracovní skupiny složené ze zástupců ministerstev, ostatních ústředních orgánů
státní správy a vybraných odborníků.

(4)

Pracovní skupina ustaví ze svého středu koordinátora pracovní skupiny.

(5)

Koordinátor pracovní skupiny svolává a řídí jednání pracovní skupiny, v jeho
nepřítomnosti svolává a řídí jednání pracovní skupiny jím pověřená osoba.
Jednání se svolává podle potřeby.

(6)

Pracovní skupina může k řešení konkrétních úkolů ve své působnosti přizvat ke
spolupráci externího odborníka na danou problematiku.

(7)

O návrzích se rozhoduje zpravidla konsenzem.

Článek 5
Jednání NERV
(1)

Jednání NERV svolává a řídí předseda vlády, v jeho nepřítomnosti jím
pověřený koordinátor či jiná jím pověřená osoba. Jednání svolává podle
potřeby.

(2)

Jednání NERV je obvykle neveřejné. O přizvání dalších účastníků na jednání
rozhoduje předseda NERV či jím pověřená osoba. O návrzích se rozhoduje
zpravidla konsenzem.

Článek 5
Koordinátor NERV

(1)

Koordinátor zajišťuje koordinaci konkrétních úkolů v působnosti NERV.

(2)

Koordinátor zabezpečuje koordinaci komunikace výstupů NERV.
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(3)

Funkcí koordinátora NERV pověřuje předseda vlády jednoho ze členů NERV.

Článek 6
Tajemník NERV
(1)

Organizační a administrativní práce spojené s činností NERV zabezpečuje jeho
tajemník, který je zaměstnancem Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad
vlády“).

(2)

Z každého jednání NERV se vyhotovují závěry, které sepisuje tajemník.
Článek 7
Zabezpečení činnosti NERV

(1)

Úřad vlády zabezpečuje činnost NERV. Jednání NERV se konají zpravidla
v zařízení Úřadu vlády.
Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1)

Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu
vlády. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(2)

Změny a doplnění Statutu NERV schvaluje vláda.

(3)

Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení vládou.

