
 1 

B E Z P E Č N O S T N Í   R A D A   S T Á T U 
 
 

Příloha č. 5 
 
k usnesení Bezpečnostní rady státu 
ze dne 24. července 2001 č. 205 
 
 

 
 

Jednací řád 
Ústředního krizového štábu 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Jednací řád Ústředního krizového štábu (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním 

předpisem Ústředního krizového štábu (dále jen „Štáb“), který upravuje 
náležitosti zasedání  Štábu. 

 
(2) Jednací řád se vydává podle článku 11 Statutu Štábu, schváleného usnesením 

vlády ze dne 22. srpna 2001 č. 813. 
 
  

Článek 2 
Průběh zasedání Štábu 

 
(1) Zasedání Štábu řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání 

místopředseda Štábu, nebo jimi pověřený člen Štábu. 
 
(2) Zasedání Štábu je neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem.  
 
(3) Projednávání jednotlivých bodů utajovaného charakteru na zasedání Štábu se 

mohou účastnit osoby, které jsou držiteli "záznam o určení" v daném stupni a 
rozsahu utajení.  

 
(4) Náhlá svolání zasedání  Štábu a kontroly stálé dosažitelnosti členů Štábu se 

zajišťují systémem stálé dosažitelnosti členů Štábu a jejich zastupujících 
pracovníků. Pověřený zastupující pracovník musí být vybaven stejnými 
pravomocemi jako člen Štábu, kterého zastupuje. 

 
(5) Závěry ze zasedání Štábu přijímá Štáb formou usnesení a formou návrhu 

materiálu pro schůzi Bezpečnostní rady státu nebo při nebezpečí z prodlení pro 
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schůzi vlády, o kterých dává předsedající hlasovat. Hlasovat o usnesení jsou 
oprávněni členové Štábu uvedení ve Statutu Ústředního krizového štábu čl. 4 
odst. 3 pod písmeny a-q. K přijetí usnesení Štábu je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny členů Štábu oprávněných hlasovat z daného složení Štábu. V případě 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas řídícího zasedání Štábu. 

 
(6) Ze zasedání štábu je pořizován zvukový záznam a zápis. 
 
(7) Příprava a zabezpečení průběhu zasedání organizuje sekretariát Štábu. 

 
 

Článek 3 
Zápis ze zasedání Štábu 

 
(1) Vyhotovení zápisu ze zasedání Štábu zajišťuje vedoucí sekretariátu Štábu. 
 
(2) Zápis ze zasedání Štábu zpravidla obsahuje: 

a) důvod aktivace Štábu, datum a čas svolání zasedání Štábu, 

   b) čas a místo zahájení zasedání Štábu, 

   c) seznam členů Štábu, kteří byli na zasedání Štábu pozváni, 

   d) záznam o účasti na zasedání Štábu (prezenční listina), 

   e) stručný obsah úvodního seznámení se situací provedeného řídícím zasedání 
Štábu, 

   f) stručný obsah diskuse, 

  g) výsledek hlasování o návrhu usnesení s přesným uvedením členů Štábu,  kteří 
nesouhlasili s návrhem usnesení, 

   h) čas ukončení zasedání Štábu, 

   i) podpisy řídícího zasedání Štábu a zapisovatele. 
 
(3) Přílohou zápisu ze zasedání Štábu je přijaté usnesení. 
 
(4) Pokud zápis ze zasedání Štábu obsahuje utajované skutečnosti, stanoví stupeň 

utajení řídící zasedání Štábu. 
 
(5) Zápis ze zasedání Štábu se rozesílá všem účastníkům zasedání Štábu. 
 
 
 
 
 

Článek  4 
Příprava a procvičování činnosti Štábu 
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(1) K projednání organizačních otázek krizového řízení a k provedení cvičení 
ministerstev a dalších  správních úřadů je oprávněn svolat Štáb: 

a) ministr obrany k problematice dotýkající se vnějšího vojenského ohrožení 
České republiky, plnění spojeneckých závazků v zahraničí a  účasti 
ozbrojených sil České republiky v mezinárodních operacích na obnovení 
a udržení míru. 

b) ministr vnitra k problematice dotýkající se ostatních druhů ohrožení, při 
poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a při zapojení 
České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií 
a živelních pohrom. 

 
(2) Ministr obrany je oprávněn svolat Štáb také při zapojení České republiky do 

cvičení orgánů krizového řízení Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a 
Západoevropské unie (ZEU). 

 
(3) Procvičování činnosti Štábu se uskutečňuje nejméně jedenkrát ročně. 
 
(4) Ministr svolávající Štáb ke cvičení je povinen o svolání Štábu předem informovat 

předsedu   vlády a Bezpečnostní rady státu, přičemž dohodnou, kteří členové se 
nemusí cvičení účastnit. 

 
(5) Členové Štábu mohou být zastupováni při cvičeních Štábu ve 

výjimečných případech pověřenými zástupci. 
 
(6) Ministr svolávající Štáb ke cvičení je povinen o výsledcích cvičení informovat 

předsedu vlády a Bezpečnostní rady státu. 
 
 

Článek  5 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Vedení evidence zvukových záznamů a zápisů Štábu zajišťuje sekretariát Štábu.  
 
(2) Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou státu. 
 
(3) Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem se přiměřeně užije Jednací řád 

Bezpečnostní rady státu. 
(4) Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády 

České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného 
Jednacího řádu. 

 
(5) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 24. července 2001.  
 


