
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

P ř í l o h a 

k usnesení vlády 

ze dne 24. října 2016 č.951 

Statut 

Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České 
republiky 

Preambule 

1. Na paměť významného vědeckého pracovníka v oblasti bezpečnostní a vojenské strategie, 
teorie organizace a řízení, vojáka a politika plukovníka v záloze PhDr. Jaroslava Jandy, byla 
v roce 2001 založena vládou na návrh Bezpečnostní rady státu Cena Jaroslava Jandy za 
významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky. 

2. Vláda se na základě návrhu Bezpečnostní rady státu rozhodla v návaznosti na vývoj 
bezpečnostní situace ke zvýšení zájmu o oblast bezpečnosti udělovat Cenu Bezpečnostní 
rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky (dále jen 
„Cena“). 

Článek 1 

1. Cena se uděluje každoročně za: 

a) významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky, 
b) aktivní činnost v bezpečnostní komunitě, 
c) celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky 

a její osvěty. 

2. Cena se uděluje jednotlivcům a kolektivům v těchto kategoriích: 

a) hlavní, 
b) studentské. 

Ve studentské kategorii je možné udělit kromě Ceny i čestné uznání nebo pouze čestné 
uznání, v závislosti na počtu a kvalitě předložených prací, navržených k ocenění 
v příslušném ročníku. 

3. Cenu uděluje Bezpečnostní rada státu ve druhém čtvrtletí roku vyhlášeného ročníku.  

4. Do soutěže mohou být navrhovány: 



a) publikovaná i nepublikovaná díla z oblasti bezpečnostní a obranné politiky České 
republiky,  

b) osobnosti aktivně pracující v bezpečnostní komunitě, 
c) osobnosti za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky 

České republiky a její osvěty. 

5. Návrhy k čl. 1 bodu 4 a) předkládají jednotlivci či instituce nebo autoři děl, kteří je mohou 
přihlásit osobně jako zadání do soutěže. 

Návrhy k bodu b) a c) předkládají: 

a) ministři a vedoucí ústředních správních úřadů, 
b) hejtmani krajů a primátor hl. m. Prahy, 
c) rektoři univerzit (veřejných vysokých škol), Univerzity obrany a Policejní akademie. 

 
6. Vyhlášení každého ročníku spolu s jeho podmínkami bude vždy provedeno cestou 
vybraných sdělovacích prostředků do 30. října předcházejícího roku vyhlášeného ročníku. 

7. Lhůta k předání návrhů končí 31. prosince předcházejícího roku vyhlášeného ročníku. 

8. Posouzení návrhů bude ukončeno v prvním čtvrtletí roku vyhlášeného ročníku. 

Článek 2 

1. Podmínky a náležitosti návrhu v oblasti děl: 

a) mohou být navržena díla českých i cizích státních příslušníků v jazyce českém 
s převážným zaměřením na českou problematiku, 

b) díla se předkládají buď písemně v jednom exempláři nebo e-mailem na adresu 
sekretariat.brs@vlada.cz , 

c) nepublikované práce jsou předkládány anonymně s udáním jména a adresy v zalepené 
obálce,  

d) jednotlivci nebo členové kolektivu ve studentské kategorii musí být studenty studia 
v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu nebo absolventy 
do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. 

 
2. Náležitosti návrhu na oceňování osobností a kolektivů jsou následující: 

a) jméno a příjmení kandidáta na udělení Ceny, datum jeho narození, povolání, adresy 
jeho bydliště a pracoviště, telefon, e-mail, 

b) název kolektivu na udělení Ceny, jméno a příjmení jeho vedoucího, adresa pracoviště, 
telefon, e-mail, 

c) stručná charakteristika kandidáta a jeho díla,  
d) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny.  

Článek 3 

1. Pro posuzování návrhů na udělení Ceny Bezpečnostní rada státu ustavuje Komisi pro 
udělování Ceny (dále jen "Komise"). 

2. Komise se skládá ze sedmi členů, předsedy, místopředsedy a pěti dalších členů, které 
jmenuje Bezpečnostní rada státu. Předsedou Komise je vždy člen Bezpečnostní rady státu. 
Jedním z členů Komise je ředitel odboru pro obranu a bezpečnost – ředitel sekretariátu 
Bezpečnostní rady státu. Dalšími členy komise jsou zástupce Kanceláře prezidenta republiky 
a zástupci ministerstev dle návrhu členů Bezpečnostní rady státu. Funkci sekretáře Komise 



(není člen Komise) vykonává pracovník odboru pro obranu a bezpečnost – sekretariátu 
Bezpečnostní rady státu. Členství v Komisi je čestné a nezastupitelné.  

3. Komise se schází podle potřeby. Svolává ji a její jednání řídí předseda, popř. 
místopředseda, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Komise je usnášeníschopná, je-
li přítomno pět jejích členů. Na jednání Komise může předseda Komise pozvat experty, kteří 
posuzovali soutěžní práce. Tito experti nemají hlasovací právo. Z jednání Komise se pořizuje 
písemný záznam, který podepisuje její předseda. 

4. Komise projednává pouze ty návrhy, které obsahují náležitosti uvedené v článku 2 tohoto 
Statutu. 

5. Komise posuzuje návrhy dle čl. 1 bodu 4 a) Statutu po jejich předchozím posouzení, a to 
v závislosti na obsahu práce, buď Univerzitou obrany v Brně, nebo Policejní akademií v Praze 
nebo Ústavem mezinárodních vztahů v Praze, nebo experty z oblasti bezpečnostní politiky, 
jejichž výběr je v gesci Úřadu vlády ČR.   

6. Komise se usnáší o návrhu na udělení Ceny, případně čestného uznání, nadpoloviční 
většinou všech členů. 

7. Komise má právo navrhnout, aby některá Cena nebyla ve vyhlášeném ročníku udělena.  

8. Návrh Komise projedná Bezpečnostní rada státu, která rozhodne o udělení Ceny, případně 
čestného uznání.  

9. Organizační a administrativní práce spojené s činností Komise a vedení přehledu 
o udělených Cenách zabezpečuje Úřad vlády ČR.  

Článek 4 

1. Bezpečnostní rada státu uděluje v hlavní kategorii nejvýše tři Ceny a ve studentské 
kategorii nejvýše dvě Ceny.  

2. Udělení Ceny a čestného uznání se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení 
oceněného jednotlivce nebo kolektivu, datum a důvod udělení Ceny nebo čestného uznání. 
Diplom je opatřen podpisem předsedy vlády České republiky a předsedy Bezpečnostní rady 
státu. 

3. Udělení Ceny a čestného uznání se zveřejňuje.  

4. Významná díla ve vymezené oblasti mohou být doporučena k vydání. Tato díla jsou 
označena větou, že byla oceněna Cenou nebo čestným uznáním. 

5. Cena a čestné uznání se neuděluje in memoriam.  

Článek 5 

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení vládou.  
 


