
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 
                                                                                          Příloha č. 3 
                                                                                          k usnesení vlády 
                                                                                          ze dne 9. července 2014 č. 544 

 
 

Statut 
Výboru pro obranné plánování 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Výbor pro obranné plánování (dále jen „Výbor“) je stálým pracovním orgánem 

Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění obrany České 
republiky. 
 

(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě 
státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky.  

 
Článek 2 

Činnost Výboru 
 

(1) Výbor v rámci své činnosti posuzuje a projednává: 
a) záměry plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění obrany České republiky, 

předkládané státními orgány, ministerstvy a jinými správními úřady,  
b) souhrnné požadavky státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů, 

uplatňované v rámci plánování obrany s důrazem na obranné plánování, 
c) strategické a koncepční návrhy státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů 

v oblasti plánování obrany, 

d) materiály na základě usnesení Bezpečnostní rady státu. 
 

(2) Výbor pracuje na základě Plánu práce Bezpečnostní rady státu.  
 

Článek 3 
Složení Výboru 

 
(1) Výbor má 16 členů. 
 
(2) Předsedou Výboru je ministr obrany. Výkonným místopředsedou Výboru je náměstek 

ministra obrany. 
 
(3) Dalšími členy Výboru jsou: 

a) náměstek ministra zahraničních věcí, 
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b) náměstek ministra zemědělství, 
c) náměstek ministra vnitra, 

d) náměstek ministra financí, 
e) náměstek ministra průmyslu a obchodu, 
f) náměstek ministra dopravy, 

g) náměstek ministra práce a sociálních věcí, 
h) náměstek ministra zdravotnictví, 

i) náměstek ministra životního prostředí, 
j) předseda Správy státních hmotných rezerv, 
k) zástupce Kanceláře prezidenta republiky, 

l) člen bankovní rady České národní banky, 
m) ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu, 

n) předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. 
 

(4) Výkonného místopředsedu Výboru jmenuje a odvolává ministr obrany. Členy Výboru 
jmenují a odvolávají příslušní ministři, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 
a guvernér České národní banky. 

 
(5) K zabezpečení trvalého zastupování příslušní ministři, vedoucí Kanceláře prezidenta 

republiky, předseda Správy státních hmotných rezerv, guvernér České národní banky, 
ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu a předseda Rady Českého telekomunikačního 
úřadu, stanoví alternáta člena Výboru. 

 
(6) Alternát člena Výboru se účastní schůze Výboru v případě nepřítomnosti člena Výboru 

se všemi právy a povinnostmi člena Výboru. 
 
(7) Ve výjimečném případě, pokud se schůze nemůže zúčastnit člen Výboru ani jeho alternát, 

lze na zasedání delegovat jiného zástupce úřadu, který se však musí prokázat pověřením 
příslušného člena Výboru. Nebude- li toto kritérium splněno, zástupce úřadu se neúčastní 
hlasování. 

 
(8) Změny členů Výboru a jejich alternátů ohlašují příslušní ministři, vedoucí Kanceláře 

prezidenta republiky, předseda Správy státních hmotných rezerv, guvernér České národní 
banky, ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu a předseda Rady Českého 
telekomunikačního úřadu písemně předsedovi Výboru. Změny registruje a archivuje 
sekretariát Výboru, který o nich průběžně informuje na schůzi Výboru.  

 
Článek 4 

Sekretariát Výboru 
 

Činnost Výboru zabezpečuje sekretariát Výboru. Funkci sekretariátu Výboru plní 
pověřená složka Ministerstva obrany. 
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Článek 5 
Externí spolupráce 

 
(1) K zabezpečení maximální míry koordinace a odborného posouzení projednávaných 

materiálů Výboru se schůze Výboru dále pravidelně účastní představitel Bezpečnostní 
informační služby, náčelník Generálního štábu Armády České republiky a Bezpečnostní 
ředitel Ministerstva obrany. 
 

(2) Výbor může na své schůzi podle potřeby přizvat představitele státních orgánů, 
ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další 
odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru. 
 

(3) Externí spolupracovníci nemají hlasovací právo. 
 

Článek 6 
Práva a povinnosti členů Výboru 

 
(1) Předseda Výboru má všechna práva člena Výboru a dále má právo: 

a) svolat schůzi Výboru v řádném i mimořádném termínu, 
b) kontrolovat plnění usnesení Výboru. 

 
(2) Člen Výboru má zejména právo: 

a) vyžádat si od státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů potřebné 
podklady nebo údaje související s předkládanou problematikou, konzultovat 
a projednávat obsah materiálů s příslušnými funkcionáři, 

b) klást dotazy dalším členům Výboru, dočasných meziresortních pracovních skupin 
a všem přizvaným osobám na schůzi Výboru, 

c) přednášet své návrhy na dopracování nebo úpravu předkládaného materiálu,  

d) vyžádat si svolání schůze Výboru nebo doplnění programu k projednání neodkladných 
záležitostí nebo ústních informací, 

e) nemůže- li se z vážných důvodů zúčastnit schůze Výboru, sdělit své připomínky 
k projednávanému materiálu předsedovi Výboru nebo je sdělit na schůzi Výboru 
pověřeným pracovníkem svého úřadu. Principy zastupování se řídí článkem 3 tohoto 
statutu, 

f) navrhovat náměty do Plánu práce Výboru na kalendářní rok.  
 
(3) Předseda Výboru i člen Výboru jsou zejména povinni: 

a) řídit se usneseními Výboru, 

b) osobně se účastnit schůze Výboru. V případě, že se z vážných důvodů nemohou 
zúčastnit, mohou být zastoupeni pověřenou osobou v souladu s článkem 3 tohoto 
statutu, 

c) prostudovat a podle své působnosti posoudit materiály předkládané na schůzi Výboru, 
podle potřeby se vyjadřovat k projednávaným materiálům a zaujímat k nim svá 
stanoviska. 
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(4) Člen Výboru je zejména povinen informovat svého nadřízeného o závěrech ze schůze 
Výboru. 

 
 
 

Článek 7 
Dočasné meziresortní pracovní skupiny 

 
(1) K projednání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně 

příslušných státních orgánů, ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných 
odborníků dočasné meziresortní pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.  

 
(2) Vedoucí dočasných meziresortních pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají 

dočasnou meziresortní pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi 
Výboru. 

 
Článek 8 

Jednací řád  
 

(1) Schůze Výboru, způsob zpracování a předkládání materiálů se řídí Jednacím řádem 
Výboru. Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.  

 
(2) Schůze dočasných meziresortních pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto 

orgánů, případně Jednacím řádem Výboru. 
 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Změny a doplnění tohoto statutu schvaluje vláda. 
 
(2) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády a v sídle Úřadu 

vlády. Na internetové stránce se zveřejňuje úplné znění statutu.  
 
(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem 9. července 2014. 
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