Příloha č. 1
k PMV č. 10/2010
STATUT RADY
pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015
(BV II/2-VS)
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Rada pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech
2010 - 2015 (BV II/2–VS) (dále jen „Rada“) je zřizována jako odborný poradní orgán
ministra vnitra pro vládou schválený průřezový program Program bezpečnostního
výzkumu České republiky v letech 2010 - 20151) (dále jen „program“) realizovaný veřejnou soutěží. Její statut je vnitřním předpisem Ministerstva vnitra jako poskytovatele
podpory.
(2) Činnost Rady je zakotvena v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
(3) Způsob jednání Rady upravuje Jednací řád Rady.
(4) Rada je zřízena jako dočasná a zaniká schválením závěrečného hodnocení programu poskytovatelem.
Čl. 2
Předmět činnosti
Předmětem činnosti Rady je zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)

schvalovat výstupy jednání,
posuzovat plány programu,
vyjadřovat se k evaluaci a hodnotit realizaci programu,
vyjadřovat se k výročním zprávám o stavu programu,
posuzovat a doporučovat ke schválení závěrečné hodnocení programu,
hodnotit návrhy projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích,
g) zpracovávat návrh pořadí návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a předávat jej poskytovateli podpory,
h) hodnotit výsledky projektů.
Čl. 3
Složení a struktura Rady
(1) Radu tvoří předseda Rady, místopředseda Rady a členové Rady.
(2) Rada má nejméně patnáct členů.

1)

Usnesení vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 50 o Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 až 2015.
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(3) Zaměstnanci poskytovatele podpory, popřípadě zaměstnanci nebo příslušníci Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru České republiky
působící v pracovním nebo služebním poměru ve stejné organizační složce státu,
nesmí tvořit nadpoloviční většinu členů Rady.
Čl. 4
Předseda a místopředseda Rady
(1) V čele Rady stojí předseda Rady (dále jen „předseda“).
(2) Předseda je člen Rady a zaměstnanec Ministerstva vnitra.
(3) Předseda odpovídá za činnost Rady.
(4) Předseda může pověřit člena či více členů Rady k vyřešení záležitostí, které vzniknou v souvislosti s předmětem činnosti Rady. K tomuto může předseda ustanovit i komisi tvořenou členy Rady.
(5) V případě, že se předseda nemůže zúčastnit jednání Rady, zastupuje ho
místopředseda Rady (dále jen „místopředseda“). Na místopředsedu pak dočasně
přechází práva a povinnosti předsedy.
(6) Místopředseda je člen Rady.
(7) V případě, že se předseda ani místopředseda nemohou zúčastnit jednání
Rady, pověří předseda písemně některého z členů Rady, aby ho zastupoval. Na pověřeného člena Rady pak dočasně přechází práva a povinnosti předsedy.
Čl. 5
Členové Rady
(1) Členové Rady jsou odborníci Ministerstva vnitra, ústředních orgánů státní
správy, výzkumných a dalších institucí a osoby, které vykonávají činnosti související
s bezpečnostním výzkumem.
(2) Mimoresortní členy Rady stanovuje a odvolává ministr vnitra na základě
návrhu příslušné odborné instituce nebo ministerstva. Resortní členy Rady jmenuje a
odvolává ministr vnitra na základě návrhu příslušného vedoucího zaměstnance
s personální pravomocí.
(3) Ministr vnitra má právo navrženého kandidáta na člena Rady nejmenovat
nebo neustanovit.
(4) Členství v Radě je nezastupitelné.
(5) Členství v Radě zanikne
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

odvoláním ministrem vnitra,
odstoupením na vlastní žádost,
zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,
pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin,
nesplní-li člen Rady podmínky uvedené v čl. 8 ve stanoveném termínu,
úmrtím,
ukončením činnosti.

(6) Členem Rady může být pouze jeden zaměstnanec stejné právnické osoby
nebo organizační složky státu, nejedná-li se o osoby, které jsou zaměstnanci posky-
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tovatele podpory nebo organizační složky státu, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává funkci zřizovatele.
(7) Každý člen Rady je povinen na prvním jednání Rady, kterého se zúčastní,
podepsat
a) prohlášení o tom, že byl seznámen se Statutem a Jednacím řádem Rady a zavazuje se je dodržovat,
b) prohlášení o nepodjatosti,
c) dohodu o ochraně informací2).
(8) Každý člen Rady musí splňovat požadavek uvedený v čl. 8 odst. 2.
(9) V případě, že člen Rady zjistí jakoukoliv skutečnost, která mu brání
v členství v Radě, je povinen toto neprodleně oznámit předsedovi nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti.
(10) Členům Rady může být na základě rozhodnutí poskytovatele podpory
udělena odměna.
Čl. 6
Tajemník Rady
(1) Rada má jednoho tajemníka, který není jejím členem a účastní se jednání
bez hlasovacího práva.
(2) Tajemníkem Rady (dále jen „tajemník“) je zaměstnanec odboru bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací.
(3) Tajemník je odpovědný za administrativní činnosti a zpracování výstupů
spojených s činností Rady.
(4) V případě, že se tajemník nemůže zúčastnit jednání Rady, pověří ředitel
odboru bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací některého ze zaměstnanců odboru, aby tajemníka zastupoval. Na pověřeného zaměstnance pak dočasně přecházejí
povinnosti tajemníka.
Čl. 7
Zpravodaj Rady
(1) Zpravodaj Rady (dále jen „zpravodaj“) je člen Rady, který je na základě
svého odborného zaměření určen předsedou k hodnocení jednoho či více návrhů
projektů.
(2) Zpravodaj může být poté předsedou pověřen k vykonávání dalších úkolů
v rámci činnosti Rady, které souvisejí s již realizovanými projekty.
Čl. 8
Utajované informace
(1) V případě projednávání materiálů, které obsahují utajované informace, postupuje Rada dle zákona3).
2)
3)

Jedná se o závazek při nakládání s informacemi, které předá poskytovatel členovi Rady.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů.
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(2) Každý člen Rady musí splňovat podmínky přístupu k utajovaným informacím minimálně na stupni utajení Vyhrazené. Doklad opravňující k nakládání
s utajovanými informacemi je člen Rady povinen doložit předsedovi nejpozději
do čtyř měsíců od jmenování nebo ustanovení ministrem vnitra.

