
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 4. prosince 2007 č. 1353 

 
 

Statut 
 

Komise pro rozvoj Brdska 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Komise pro rozvoj Brdska (dále jen „Komise“) je dočasným pracovním 

orgánem vlády zřízeným za účelem posouzení možností rozvoje regionu sousedícího     
s jižní a jihozápadní částí vojenského újezdu Brdy (dále jen „Region“). 
  

2. Komise byla zřízena usnesením vlády ze dne 3. října 2007 č. 1095, o zřízení 
Komise pro rozvoj Brdska k posouzení možnosti rozvoje regionu sousedícího s jižní a 
jihozápadní částí vojenského újezdu Brdy. 
 
 

Článek 2 
Působnost Komise 

 
1. Úkolem Komise je posoudit jednotlivé projekty, studie a záměry předkládané 

obcemi k rozvoji Regionu, vytvořit seznam požadovaných investic, zpracovat 
přibližný odhad potřebných finančních prostředků a doporučit je vládě k realizaci. 
 

2. Komise zejména 
 

    a) eviduje a monitoruje jednotlivé projekty, studie a záměry předkládané 
obcemi sloužící k rozvoji Regionu,   
 

    b) hodnotí předložené projekty, studie a záměry související s rozvojem 
Regionu transparentním způsobem podle předem schválených a zveřejněných kritérií, 
 

    c) je nápomocna při vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování 
projektů související s rozvojem Regionu.    
 
 
 
 
 



 2 

 
 

Článek 3 
Složení Komise 

 
1. Komise má 13 členů, kterými jsou předseda Komise, místopředseda Komise 

a další členové Komise. Vláda schvaluje první složení Komise s tím, že o případné 
změně resortního zástupce (zástupce subjektu) rozhodne příslušný ministr (vedoucí 
subjektu). Do funkce člena Komise ustavuje předseda Komise. 
 

2. Předsedu Komise jmenuje a odvolává vláda. 
 

3. Předsedu Komise v jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje v 
plném rozsahu místopředseda Komise. 
 

4. Místopředsedu Komise jmenuje a odvolává předseda Komise. 
 

5. Členy Komise jsou 
 

    a) náměstek ministryně obrany, 

    b) náměstek ministra dopravy, 

    c) náměstek ministra životního prostředí, 

     d) náměstek ministra pro místní rozvoj, 

    e) náměstek ministra práce a sociálních věcí, 

     f) náměstek ministra zemědělství, 

     g) ředitel odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády, 

     h) náměstek hejtmana Plzeňského kraje, 

     i) náměstek hejtmana Středočeského kraje, 

     j) starosta Města Spálené Poříčí, 

     k) starosta Města Rožmitál pod Třemšínem, 

     l) tajemnice vládního koordinátora pro komunikaci protiraketové obrany 
Úřadu vlády. 
 

6. Funkční období členů Komise trvá po dobu činnosti Komise, nejdéle však do 
skončení funkčního období vlády. 
 

7. Komise je ustavena na dobu potřebnou k dosažení určeného cíle. Příslušný 
ministr může i v průběhu funkčního období dát návrh na její zrušení, pokud bylo cíle 
dosaženo nebo jej lze vhodněji dosáhnout jiným způsobem.  
 

8. Členství v Komisi končí odvoláním nebo dnem skončení pracov-
ního/služebního poměru. 
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9. Členství v Komisi je nezastupitelné, s výjimkou případů stanovených 
v článku 5 odst. 4 tohoto statutu a v Jednacím řádu Komise. 
 
 

Článek 4 
Předseda Komise 

 
1. Předseda Komise osobně odpovídá za činnost Komise příslušnému 

ministrovi a jeho prostřednictvím pak vládě. 
 

2. Předseda Komise svolává a řídí zasedání Komise. Zasedání Komise se konají 
podle potřeby, nejméně jedenkrát za měsíc. 
 

3. Předseda Komise předkládá vládě prostřednictvím příslušného ministra 
materiály z oblasti působnosti Komise. 
 

4. Předseda Komise dále zejména: 
 

    a) řídí činnost Komise, 

    b) podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Komise, 

     c) předkládá členům Komise k projednání své návrhy materiálů Komise, 

     d) jmenuje a odvolává předsedy dočasných pracovních skupin, 

     e) rozhoduje o zřízení či zrušení dočasných pracovních skupin Komise,  

     f) rozhoduje o tom, zda budou na zasedání Komise pozváni hosté.  
 

5. Po dobu nepřítomnosti předsedy Komise zastupuje předsedu Komise a řídí 
zasedání Komise místopředseda Komise. 
 
 

Článek 5 
Členové Komise 

 
1. Členové Komise jsou povinni se účastnit zasedání Komise a schůzí či jednání 

pracovních skupin, do kterých jsou zařazeni (dále jen „jednání Komise“). 
 

2. Členové Komise mají právo předkládat Komisi návrhy, závazně formulovat 
požadavky, předkládat podklady, stanoviska, vyjádření a připomínky, posuzovat 
možnosti koncepčního řešení a podílet se na jejím jednání. Mají právo účastnit se 
jakéhokoliv jednání pracovních skupin Komise. 
 

3. Pokud se člen Komise nemůže jednání Komise účastnit, je jeho povinností se 
předem omluvit předsedovi Komise (prostřednictvím tajemníka Komise). 
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4. V případě nemoci nebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele může 
člen Komise vyslat na jednání Komise jiného zaměstnance téže instituce (dále jen 
„zástupce“). Zástupce se musí nejpozději před započetím jednání Komise prokázat 
písemným zmocněním, podepsaným zastupovaným členem Komise.  
 

5. Podrobnosti o zastupování členů Komise upraví Jednací řád Komise. 
 
 

Článek 6 
Pracovní skupiny Komise 

 
1. Komise si podle potřeby zřizuje ad hoc pracovní skupiny podle povahy 

projednávaných témat. Pracovní skupiny nemají vlastní statut. 
 

2. Pracovní skupiny zřizuje a zrušuje předseda Komise, zpravidla na návrh 
členů Komise. Předsedou (vedoucím) pracovní skupiny může být jen člen Komise.      
K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci. 
 

3. Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Komise, 
zejména připravují podklady pro zasedání Komise. 
 
 

Článek 7 
Agenda Komise 

 
1. Činnost Komise (včetně činnosti jejích pracovních skupin) zabezpečuje 

tajemník Komise (dále jen „tajemník“), který je zaměstnancem odborně nejbližší 
organizační součásti Ministerstva financí. 
 

2. Tajemník zejména: 
 

    a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Komise, 
 

    b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Komise, 
 

    c) zpracovává odborné podklady pro jednání Komise na základě pokynů 
předsedy Komise. 
 

3. Tajemníka do funkce jmenuje a odvolává předseda Komise. 
 

4. Tajemník se účastní jednání Komise s hlasem poradním. Pokud je tajemník 
zároveň členem Komise, předchozí věta se na něj nevztahuje. 
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Článek 8 
Organizační zabezpečení a náklady na činnost Komise 

 
1. Ministerstvo financí zajišťuje konferenční a provozní podporu činnosti 

Komise. Jednání Komise i jejích pracovních skupin se konají zpravidla v zařízeních 
tohoto úřadu.  
 

2. Členové Komise nemají nárok na odměnu za výkon funkce, jedná se o 
veřejnou funkci. 
 

3. Řešení financování projektů v působnosti Komise je vždy součástí návrhů 
Komise určených pro jednání vlády. 
 
 

Článek 9 
Jednací řád Komise 

 
1. Jednací řád Komise upravuje způsob jednání Komise a zpravidla i jednání 

jejích pracovních skupin. Jednací řád Komise, jeho změny a doplňky schvaluje 
Komise, a to dvoutřetinovou většinou všech členů Komise. 
 

2. Pracovní skupiny jednají zpravidla neformálně a rozhodují konsensuálně. 
Pokud je to třeba, řídí se přiměřeně Jednacím řádem Komise. 
 
 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda. 

 
2. Tento statut nabývá účinnosti dne 4. prosince 2007. 

 


