Příloha
usnesení vlády
ze dne 5. června 2017 č. 426

STATUT
VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE PRO KANDIDATURU ČESKÉ REPUBLIKY NA UMÍSTĚNÍ
EVROPSKÉHO ORGÁNU PRO BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Článek I.
Jmenování vládního zmocněnce
1. Vládní zmocněnec pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského orgánu pro
bankovnictví v České Republice (dále jen „vládní zmocněnec“) je jmenován a odvoláván
vládou na návrh předsedy vlády;
2. vládní zmocněnec je jmenován za účelem řádného zajištění průběhu kandidatury České
republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České Republice (dále jen
„kandidatura“);
3. kandidaturou se pro potřeby tohoto Statutu rozumí výkon a koordinace aktivit
souvisejících s kandidaturou, včetně vytváření a plnění komunikační strategie,
vyhodnocování výsledků a zajištění souvisejících organizačních činností.
Článek II.
Vládní zmocněnec
1. Vládní zmocněnec odpovídá za řízení a koordinaci prací uvedených v čl. I. odst. 3
Statutu;
2. vládní zmocněnec je zaměstnancem Úřadu vlády ČR. Jeho činnost řídí předseda vlády,
kterému vládní zmocněnec přímo odpovídá. Jeho právní postavení se řídí zákonem č.
262/2006 Sb., zákoníkem práce;
3. k plnění úkolů dle tohoto Statutu je vládní zmocněnec oprávněn užívat prostory Úřadu
vlády ČR, určené po dohodě s vedoucím Úřadu vlády ČR, a jeho materiálně technické
podpory;
4. vládní zmocněnec je oprávněn využívat koordinační mechanismy vlády pro koordinaci
evropské politiky a v rámci Úřadu vlády ČR úzce spolupracovat se sekcí pro evropské
záležitosti (SEZ).

Článek III.
Pravomoci vládního zmocněnce
Vládní zmocněnec
a) vyvíjí úsilí ke splnění úkolů dle tohoto Statutu;
b) předkládá vládě prostřednictvím předsedy vlády návrhy opatření nutných k zabezpečení
kandidatury podle tohoto Statutu;
c) s vědomím předsedy vlády předkládá příslušným správním úřadům návrhy opatření
souvisejících s kandidaturou;
d) jedná s ministry a ostatními vedoucími ústředních správních úřadů a dalšími zástupci
moci výkonné i zákonodárné, s nevládními organizacemi a soukromými subjekty,
vyžaduje jejich součinnost nezbytnou ke splnění úkolů podle tohoto Statutu;
e) se souhlasem předsedy vlády jedná v souvislosti s kandidaturou s představiteli EBA,
institucemi EU a představiteli členských států EU;
f)

pravidelně informuje předsedu vlády, ministry a další vedoucí ústředních správních úřadů
o průběhu kandidatury, nejméně každé čtvrtletí předkládá Výboru pro EU na vládní
úrovni zprávu o průběhu kandidatury;

g) vytváří a zabezpečuje komunikační strategii související s kandidaturou;
h) v rámci své působnosti zajišťuje styk se sdělovacími prostředky ve věcech souvisejících
s kandidaturou;

Článek IV.
Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení vládou. Jeho změny podléhají schválení
vládou.

