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POKYN
ministra vnitra
ze dne 14. února 2011,
kterým se mění pokyn ministra vnitra č. 10/2010,
kterým se zřizuje Rada pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky
v letech 2010 – 2015 (BV II/2-VS)

Čl. I
Pokyn ministra vnitra č. 10/2010, kterým se zřizuje Rada pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2-VS),
se m ě n í takto:
1.

V příloze č. 1 čl. 7 odst. 1 se slovo „určen“ nahrazuje slovem „pověřen“.

2.

V příloze č. 1 čl. 7 odst. 1 se za slova „předsedou k“ vkládají slova „přípravě
podkladů pro“.

3.

V příloze č. 2 v čl. 7 odst. 1 se slova „s tímto pokynem“ nahrazují slovy „se zadávací dokumentací“.

4.

V příloze č. 2 čl. 7 odstavce 4 až 6 znějí:
„(4) Rada přidělí ke každému návrhu projektu nejméně dva oponenty.
(5) Tajemník Rady zajistí, aby každý oponent zpracoval oponentský
posudek dle strukturovaného zadání, a provede s tím spojené administrativní
úkony.
(6) Na základě posudků zpracuje zpravodaj Rady ke každému přidělenému návrhu projektu podklady pro hodnocení Radou. S přihlédnutím
k posudkům a podkladům zpravodajů Rady vypracuje Rada ke každému návrhu
projektu objektivní a nezaujaté hodnocení ve formě protokolu. Zveřejněná zadávací dokumentace pro program je závazným dokumentem pro zpracování protokolu.“.

5.

V příloze č. 2 čl. 7 odst. 7 se slova „zpracovaných zpravodaji Rady“ zrušují.

6.

V příloze č. 2 čl. 8 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Rada přidělí k návrhu projektu obsahujícímu utajované informace
nejméně dva oponenty.
(3) Zpravodaj Rady návrhu projektu obsahujícího utajované informace
zpracuje na základě oponentských posudků podklady pro hodnocení. Členové
Rady, kteří splňují podmínky přístupu k utajovaným informacím na příslušném
stupni utajení, vypracují s přihlédnutím k posudkům a podkladům zpravodaje
objektivní a nezaujaté hodnocení ve formě protokolu. Zveřejněná zadávací dokumentace pro program je závazným dokumentem pro zpracování protokolu.
Protokol je předán předsedovi Rady.“.
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Čl. II

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Č. j. MV-4241/OBV-2011
Ministr vnitra
Mgr. Radek JOHN v. r.

Obdrží:
M, N, útvary ministerstva, OSS, SPO,
GŘ HZS ČR;
Policie ČR – policejní prezidium
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