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Statut 
celý název výboru 

celý název komise vlády 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Celý název výboru (dále jen „Výbor“) je stálým orgánem Celý název Komise vlády 
(dále jen „Komise“). 

(2) Výbor byl zřízen schválením Statutu Komise usnesením vlády č. …..ze dne ……... 

Článek 2 
Činnost Výboru 

(1) Výbor charakterizujte stručně jeho poslání. 
(2) Výbor přitom zejména 

a) uveďte v bodech samostatné působnosti, podobně jako např. u výborů BRS, 
b) ... (počet bodů podle potřeby). 

(3) Výbor ve spolupráci s kým - např. ministerstvem, občanskými sdruženími ... 
a) uveďte v bodech působnost vykonávanou ve spolupráci, pokud existuje, 
b) ... (počet bodů podle potřeby). 

 
další ustanovení - dle potřeby 

Článek 3 
Složení Výboru 

(1) Výbor má kolik - uveďte číslicí členů, kterými jsou předseda, místopředseda a další 
členové. 

(2) O složení Výboru rozhoduje předseda Komise / Komise. Předsedu a místopředsedu 
Výboru jmenuje a odvolává jmenuje a odvolává předseda Komise. Předseda Komise 
také schvaluje přizvání expertů jako stálých spolupracovníků Výboru.  

(3) Členy Výboru jsou 
a) zástupci státní správy - uveďte funkci a úřad, 
b) odborníci, činní v oboru spadajícím do působnosti Rady (možno vyjmenovat 

obory), 
c) zástupci veřejnosti, navržení občanskými sdruženími působícími v dané 

oblasti, případně vybraní jiným vhodným způsobem - uveďte způsob výběru. 
počet bodů dle potřeby 

(4) Stálými spolupracovníky jsou 
a) vyjmenujte - funkce, organizace ..., 
b) počet bodů podle potřeby. 

Článek 4 
Předseda Výboru 

(1) Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Komise. 
(2) Předseda Výboru svolává a řídí schůze Výboru. Schůze Výboru se konají podle 

potřeby, zpravidla uveďte jak často. Předseda Výboru zejména: 
a) předkládá Komisi návrhy a doporučení, přijaté Výborem, 
b) předkládá předsedovi Komise ke schválení seznam odborníků, kteří 

s Výborem budou spolupracovat jako stálí spolupracovníci, 
c) rozhoduje o pozvání hostů na jednání Výboru. 
další ustanovení - dle potřeby 
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Článek 5 

Členové Výboru 

(1) Členové Výboru a stálí spolupracovníci (dále jen „členové“) jsou povinni účastnit se 
jednání Výboru a podílet se na přípravě návrhů a doporučení Výboru. Pokud se člen 
nemůže na jednání dostavit, omluví se a postupuje v souladu s Jednacím řádem. 

(2) Členové mají právo prostřednictvím předsedy Výboru předkládat Komisi návrhy 
a doporučení, které přijali. 

Článek 6 
Externí spolupráce 

Externí spolupráce se řídí Statutem Komise. Ustanovení upravující externí spolupráci  
varianta 1: se použijí přiměřeně. 
varianta 2: se použijí s těmito odlišnostmi - uveďte a) až ...) - dle potřeby. 

Článek 7 
Jednací řád 

varianta 1:        použijte jednu z variant 
Výbor se přiměřeně řídí Jednacím řádem Komise. 
varianta 2 - jen výjimečně: 
Výbor se řídí samostatným jednacím řádem, který podléhá schválení příslušným ministrem. 
varianta 3: 
Výbor se přiměřeně řídí Jednacím řádem Komise, s těmito odlišnostmi: 

a) uveďte jednotlivé odlišnosti - např. o hlasování, přípravě záznamu ..., 
b) počet bodů podle potřeby. 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento Statut nabyl účinnosti dne datum (měsíc uveďte slovy), na základě schválení 
Komisí pod č.  číslo a rok záznamu z jednání Komise. 

(2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Komisí. 
(3) Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České 

republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu. 
 
 
V Praze dne datum 
 
 jméno, funkce (předseda Komise) 
 


