
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 18. dubna 2012 č. 286 

 
 

Změna  
 

Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
 
 
1. V čl. 4 odst. 2 písmeno e) zní: 

„e) na návrh Rady jmenuje a odvolává členy a předsedy odborných a poradních 
orgánů Rady,“. 

 
2. V čl. 4 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Na jednáních Rady se nemohou stálí 

hosté nechat zastupovat. V případě, že se stálý host bez řádně odůvodněné omluvy 
neúčastní zasedání Rady třikrát po sobě, může Rada navrhnout předsedovi Rady 
jeho odvolání.“. 

 

3. Článek 7 zní: 

„Článek 7 
Odborné a poradní orgány 

 

(1) Rada ustavuje své odborné a poradní orgány. 

(2) Členy odborných a poradních orgánů Rady volí z předních odborníků pro 
danou oblast Rada a na základě jejího návrhu je jmenuje a odvolává předseda 
Rady. Člen může být rovněž odvolán, pokud odstoupí ze své funkce. Předsedou 
odborného a poradního orgánu je člen Rady, kterého na návrh Rady jmenuje 
předseda Rady. Předseda odborného a poradního orgánu je současně členem 
odborného a poradního orgánu. 

(3) Odborné komise pro zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a 
inovací, Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených 
programů a případně jiný Radou ustavený odborný a poradní orgán pracují 
v oblasti své působnosti podle zadání Rady. 

(4) Bioetická komise zpracovává návrhy odborných stanovisek Rady k žádostem 
o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo 
k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu 
lidských embryonálních kmenových buněk a dále se z odborného hlediska 
vyjadřuje k materiálům připravovaným Radou v oblasti bioetických aspektů 
výzkumu a vývoje. 
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(5) Za činnost odborného a poradního orgánu odpovídá jeho předseda. 

(6) Činnost odborného a poradního orgánu se řídí vlastním statutem a jednacím 
řádem, který schvaluje Rada.“. 

 
4. V čl. 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „i z externích odborníků“. 
 
5. V čl. 10 odstavec 1 zní: 

„(1) Činnost Rady a pracovních skupin zabezpečuje sekretariát Rady, který je 
organizačně začleněn do působnosti Úřadu vlády České republiky (dále jen 
„Ú řad vlády“).“. 

 
6. V čl. 11 odstavec 4 zní: 

„(4) Postup při jednání Rady upravuje Jednací řád Rady, který schvaluje Rada.“. 
 


