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

Příloha č. 1 
 
k usnesení Bezpečnostní rady státu 
ze dne 24. července 2001 č. 205 
 
 

 
 

Jednací řád  
Výboru pro obranné plánování 

 
 

Článek 1  
Úvodní ustanovení 

 
(1) 

 

Jednací řád Výboru pro obranné plánování (dále jen „Jednací řád“) je 
vnitřním předpisem Výboru pro obranné plánování (dále jen „Výbor“), který 
upravuje jednání Výboru. 
 

(2) Jednací řád se vydává podle článku 7 Statutu Výboru, schváleného usnesením 
vlády ze dne 22. srpna 2001 č. 813. 

 
 

Článek 2  
Svolání schůze Výboru 

 
  
(1) Schůzi Výboru svolává předseda Výboru pravidelně v řádném termínu, 

nejméně však jednou za 3 měsíce, a dále podle potřeby. Návrh na svolání 
schůze Výboru může předsedovi Výboru podat člen Výboru. 
 

(2) Na schůzi Výboru jsou písemnou pozvánkou zváni členové Výboru, případně 
též předsedové podvýborů a odborných pracovních skupin, přizvaní 
představitelé ústředních správních úřadů a případně další odborníci dle 
projednávané problematiky. 

 

 

 



 
 

- 2 - 

Článek 3  
Průběh schůze Výboru 

 
(1) Schůzi Výboru zpravidla řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí 

schůzi výkonný místopředseda Výboru nebo předsedou určený člen Výboru. 
 

(2) Projednávání jednotlivých bodů schůze Výboru se mohou účastnit pouze 
osoby, které jsou držiteli „záznamu o určení“ v daném stupni a rozsahu 
utajení. 
 

(3) Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, je-li přítomna nadpoloviční 
většina jeho členů nebo jejich určených zástupců. 
 

(4) Závěry ze schůze Výboru přijímají členové Výboru hlasováním formou 
usnesení nebo formou návrhu pro schůzi Bezpečnostní rady státu. K přijetí 
usnesení nebo návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
Výboru nebo jejich určených zástupců. V případě rovnosti hlasů je 
rozhodující hlas předsedajícího. Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny 
členy Výboru a pro předsedy podvýborů a odborných pracovních skupin. 
 

(5) Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem. 
 
 

Článek 4  
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou 

státu. 
 

(2) Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem se přiměřeně užije Jednací 
řád Bezpečnostní rady státu. 
 

(3) Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu 
vlády České republiky. Na internetové stránce se vždy zveřejňuje úplné znění 
platného Jednacího řádu. 
 

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