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Statut
Bezpečnostní rady státu
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Bezpečnostní rada státu (dále jen „BRS“) je stálým pracovním orgánem vlády České
republiky (dále jen „vláda“) v oblasti bezpečnostní problematiky.
(2) BRS byla zřízena článkem 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky.
(3) Základním úkolem BRS je podílet se na tvorbě spolehlivého bezpečnostního systému
státu, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření k zajišťování bezpečnosti České
republiky a mezinárodních závazků.
Článek 2
Působnost BRS
(1) BRS koordinuje a vyhodnocuje problematiku bezpečnosti České republiky a připravuje
vládě návrhy opatření k jejímu zajišťování.
(2) BRS zejména
a) zabezpečuje meziresortní koordinaci plánovacích, přípravných a realizačních opatření
v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky,
b) posuzuje záměry plánovacích, koncepčních, přípravných a realizačních opatření
v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky předkládané ministerstvy a jinými
správními úřady, stálými pracovními výbory BRS a orgány územní samosprávy,
c) vyhodnocuje rizika ohrožení státu, která mohou být příčinou krizové situace, a činí
nebo předkládá vládě návrhy na nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení
těchto rizik,
d) posuzuje souhrnné požadavky ministerstev a jiných správních úřadů uplatňované
v rámci zajišťování bezpečnosti České republiky,

e) koordinuje zpracování koncepčních dokumentů meziresortního charakteru potřebných
pro zajišťování bezpečnosti České republiky,
f) posuzuje a následně předkládá vládě k projednání pravidelné zprávy o stavu
zajišťování bezpečnosti České republiky s návrhy na opatření,
g) spolupracuje s bezpečnostními radami krajů v oblasti zajišťování bezpečnosti České
republiky,
h) posuzuje a následně vládě předkládá k projednání návrhy na zapojení České
republiky při plnění spojeneckých závazků v zahraničí, při účasti ozbrojených sil
České republiky v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru, při
organizaci humanitární pomoci České republiky do zahraničí a při zapojení České
republiky do záchranných akcí většího rozsahu v zahraničí,
i) při hrozbě vzniku krizové situace a po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení
státu nebo válečného stavu
ia) posuzuje vzniklou bezpečnostní situaci státu a rozsah možného ohrožení,
ib) posuzuje opatření navrhovaná Ústředním krizovým štábem,
ic) předkládá vládě návrhy na opatření k řešení vzniklé krizové situace,
id) koordinuje činnosti v oblasti bezpečnosti České republiky.
Článek 3
Složení BRS
(1) BRS má 10 členů.
(2) Předsedou BRS je předseda vlády.
(3) Místopředsedou BRS je 1. místopředseda vlády a ministr vnitra.
(4) Dalšími členy BRS jsou
a) místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí,
b) místopředseda vlády a ministr zdravotnictví,
c) místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj,
d) ministryně obrany,
e) ministr zahraničních věcí,
f) ministr financí,
g) ministr průmyslu a obchodu,
h) ministr dopravy.
(5) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí BRS.
Článek 4
Předseda BRS
Předseda BRS svolává schůzi BRS. V jeho nepřítomnosti svolává schůzi BRS
místopředseda BRS, nebo určený člen BRS. BRS se schází pravidelně, nejméně však
jednou za tři měsíce, případně podle potřeby.
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Článek 5
Předsednictvo BRS
(1)

Předsednictvo BRS je složeno z předsedy BRS, 1. místopředsedy vlády a ministra
vnitra, ministryně obrany a ministra zahraničních věcí. Jednání předsednictva BRS se
zúčastňuje ředitel sekretariátu BRS.

(2)

Členství v předsednictvu BRS je nezastupitelné.

(3)

Jednání předsednictva BRS svolává předseda BRS a v době jeho nepřítomnosti
místopředseda BRS. Jednání předsednictva BRS se konají podle potřeby.

(4)

Předsednictvo BRS na svých jednáních zejména posuzuje aktuální bezpečnostní
situaci ve světě a v České republice.

(5)

V době nepřítomnosti předsedy BRS řídí činnost a jednání předsednictva BRS
místopředseda BRS nebo předsedou BRS pověřený člen předsednictva BRS.

(6)

Jednání předsednictva BRS se přiměřeně řídí Jednacím řádem BRS.
Článek 6
Členové BRS

Členové BRS se účastní všech schůzí BRS, pouze ve výjimečných případech a po
souhlasu předsedy BRS mohou být zastoupeni pověřeným náměstkem ministra svého
úřadu.
Článek 7
Pracovní orgány BRS
(1) V rámci BRS působí
a) šest stálých pracovních výborů BRS, a to
a.1. Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (v gesci ministra
zahraničních věcí),
a.2. Výbor pro obranné plánování (v gesci ministra obrany),
a.3. Výbor pro vnitřní bezpečnost (v gesci ministra vnitra),
a.4. Výbor pro civilní nouzové plánování (v gesci ministra vnitra),
a.5. Výbor pro zpravodajskou činnost (v gesci předsedy vlády),
a.6. Výbor pro kybernetickou bezpečnost (v gesci předsedy vlády),
b) Ústřední krizový štáb jako pracovní orgán BRS pro zabezpečení řešení krizových
situací nebo jiných závažných situací týkajících se bezpečnostních zájmů České
republiky (v gesci ministra obrany v případě vnějšího vojenského ohrožení České
republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí a při účasti ozbrojených sil
České republiky v mezinárodních operacích na obnovení míru a udržení míru nebo
v gesci ministra vnitra v případě ostatních druhů ohrožení České republiky, při
poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a při zapojení České
republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních
pohrom).
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(2) Statuty stálých pracovních výborů BRS a Ústředního krizového štábu jsou schvalovány
vládou.
Článek 8
Odborné pracovní skupiny
(1) BRS může podle potřeby, zpravidla na návrh členů BRS, zřizovat a rušit odborné
pracovní skupiny, v jejichž čele stojí zpravidla člen BRS.
(2) Odborné pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami v oblasti působnosti BRS,
zejména připravují podklady pro zasedání BRS. Nemají vlastní statut ani jednací řád.
Článek 9
Externí spolupráce a ukládání úkolů
(1) Prezident republiky má právo vyžadovat od BRS a jejích členů zprávy a projednávat s ní
nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.
(2) BRS může na svou schůzi podle potřeby přizvat předsedu Poslanecké sněmovny
a předsedu Senátu Parlamentu České republiky, ministry a vedoucí jiných správních
úřadů, kteří nejsou členy BRS a představitele orgánů územní samosprávy, případně
další odborníky.
(3) BRS v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky může žádat informace a analýzy
od všech ministrů a vedoucích jiných správních úřadů a ukládat jim úkoly spojené se
zajišťováním bezpečnosti České republiky.
Článek 10
Sekretariát BRS
(1) Činnost BRS zabezpečuje sekretariát BRS, který je samostatným organizačním útvarem
Úřadu vlády České republiky.
(2) Sekretariát BRS zejména
a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost BRS,
b) sleduje a vyhodnocuje plnění závěrů ze schůzí BRS,
c) ve spolupráci s členy BRS sestavuje plán práce BRS na kalendářní rok v souladu
s plánem práce vlády a cestou předsedy BRS jej předkládá BRS ke schválení,
d) zajišťuje přizvání osob uvedených v článku 9 odst. 2 na schůzi BRS,
e) organizuje pracovní porady s odpovědnými pracovníky resortů, kteří jsou určeni ke
spolupráci se sekretariátem BRS,
f) zodpovídá za to, že schůze BRS a pracovní porady, na nichž se budou projednávat
utajované informace, budou probíhat pouze za splnění všech podmínek
administrativní a fyzické bezpečnosti stanovených zákonem [1] a že se jich účastní
pouze osoby, které jsou určeny k seznamování se s projednávanými utajovanými
informacemi podle hlavy X zákona[1],
g) v součinnosti se členy BRS informuje předsedu vlády a BRS o vzniku krizové situace
a o jejím dalším průběhu,
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h) soustřeďuje podklady a informace a vypracovává podklady potřebné pro činnost
BRS,
i) vede evidenci usnesení BRS a evidenci písemných a zvukových záznamů ze schůzí
BRS,
j) aktualizuje informace o BRS a jejích členech zveřejněné na internetu.
(3) Za plnění úkolů sekretariátu BRS odpovídá a jeho činnost řídí ředitel sekretariátu, kterým
je vedoucí útvaru Úřadu vlády České republiky podle odstavce 1 tohoto článku.
Článek 11
Jednací řády
Jednací řády jsou vnitřním předpisem BRS, stálých pracovních výborů BRS
a Ústředního krizového štábu. Jednací řády BRS, stálých pracovních výborů BRS
a Ústředního krizového štábu, jejich změny a doplnění schvaluje BRS.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
(1) Změny a doplnění Statutu BRS schvaluje vláda.
(2) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České
republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.
(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem 9. července 2014.

________________
(1) zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů.
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