Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 25. ledna 2016 č. 48

Jednací řád Stálého výboru pro jadernou energetiku
Článek 1
Organizace jednání
Výbor se schází podle potřeby, minimálně však 4krát ročně, zpravidla
v souvislosti s jednáním vlády.
2) Jednání Výboru svolává a řídí předseda Výboru, případně místopředseda.
3) Program jednání Výboru schvaluje na návrh tajemníka předseda Výboru.
4) Výbor jedná podle programu jednání. Požádat o zařazení bodu na program
jednání Výboru může člen Výboru, a to nejpozději do 14:00 pátého pracovního
dne předcházejícího jednání Výboru. Ve výjimečných případech je možné
požádat předsedu Výboru i v kratší lhůtě.
5) Bod jednání může být zařazen na program na odůvodněný návrh člena Výboru
přímo při jednání Výboru, pokud s tímto návrhem souhlasí předseda Výboru.
6) Program Výboru se člení na:
a) část „Ke schválení“, do které se zařadí materiál, který Výbor schvaluje;
b) část „Pro informaci“, do které se zařadí materiál zásadnější povahy, který
Výbor projedná, ale neschvaluje;
c) část „Různé“, do které se zařadí materiál, který nepatří ani do části „Ke
schválení“, ani do části „Pro informaci“.
7) Předseda Výboru svolává jednání Výboru tím, že distribuuje elektronicky
prostřednictvím Vládního zmocněnce pro jadernou energetiku program jednání
Výboru s určením data a místa konání všem členům a přizvaným nestálým
členům Výboru, a to nejpozději do 16.00 druhého pracovního dne
předcházejícího jednání Výboru. Pokud není možné tento termín dodržet,
distribuuje zmocněnec v uvedeném termínu předběžný program.
8) Členové Výboru mohou prostřednictvím zmocněnce písemně požádat předsedu
Výboru o stažení bodu ve své gesci z již schváleného programu jednání. Tento
postup se uplatní rovněž v případě žádostí o změnu termínů u úkolů
vyplývajících ze zasedání Výboru.
9) O účasti nestálých členů, případně další osoby podle odst. 8 předseda Výboru
rozhodne na základě žádosti člena nebo na základě vlastní úvahy.
10) Jednání Výboru jsou neveřejná.
1)
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Článek 2
Zásady rozhodování

1)
2)
3)

4)
5)

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Výbor přijímá rozhodnutí ve formě písemného usnesení. Návrh usnesení
je předkládán spolu s materiálem k projednání členem Výboru.
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů Výboru. V případě,
že některý ze stálých členů Výboru zastává rovněž funkci vládního zmocněnce
pro jadernou energetiku, má takovýto člen pouze jeden hlas.
O návrzích usnesení Výboru dává předseda Výboru hlasovat.
Materiály předložené pro informaci bere Výbor na vědomí.

