
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha č. 1 

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 22. října 2007 č. 1180 

 
 

Statut 
 

Řídícího a koordinačního výboru 
pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími  

na úrovni státu 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
 Ministerstvo pro místní rozvoj zřizuje podle § 18 zákona č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, Řídící a koordinační výbor pro potřeby koordinace 
pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu (dále jen „Výbor“). 

 
 

Článek 2 
Působnost Výboru 

 
Výbor v oblasti řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

 
1. koordinuje přípravu a realizaci programů Evropské unie v oblasti politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti,  
 

2. celkově koordinuje a dohlíží na přípravu zásadních programových 
dokumentů pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (dále jen 
„Národní rámec“) a jejich realizaci, 
 

3. koordinuje přípravy dalších programových dokumentů,  
 

4. koordinuje systémová opatření nutná pro realizaci politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti (monitorovací a informační systém, institucionální struktury, 
apod.), 
 

5. zajišťuje podmínky pro provádění monitorování a hodnocení programů 
realizovaných v rámci hospodářské a sociální soudržnosti, 
 

6. zajišťuje provázanost koordinačních struktur pro využití prostředků určených 
pro oblast hospodářské a sociální soudržnosti s koordinačními strukturami pro využití 
pomoci Evropské unie jako celku, 
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7. zajišťuje v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti soulad 
s politikami Evropských společenství,  
 

8. koordinuje další činnosti spojené s problematikou politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti, 

 
9. schvaluje opatření ke zlepšení účinnosti implementace Rámce podpory 

společenství, 
 

       10. projednává a doporučuje finanční a věcné změny schválených programů 
hospodářské a sociální soudržnosti, 

 
       11. projednává a schvaluje návrhy a změny procedurálních postupů a pravidel pro 
realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, 
 
       12. schvaluje a předkládá vládě opatření ke zlepšení účinnosti implementace 
Národního rámce a operačních programů,  
 
       13. projednává a schvaluje návrhy na finanční a věcné změny Národního rámce 
vyplývající z rozhodnutí Komise, 
 
       14. plní roli monitorovacího výboru Národního rámce. 
 
 

Článek 3 
Složení Výboru 

 
1. Výbor má nejvýše padesát členů s hlasovacím právem, které jmenuje a 

odvolává předseda Výboru na návrh členů vlády, hejtmanů, primátora hlavního města 
Prahy, statutárních orgánů komor, svazů a ostatních institucí. Předseda Výboru může 
bez návrhu odvolat toho člena Výboru, který se bez řádné omluvy nezúčastňuje 
činnosti Výboru na třech po sobě následujících zasedáních. V takovém případě 
navrhne příslušná instituce do čtrnácti dnů nového člena. 

 
2. Členy Výboru s hlasovacím právem jsou tři zástupci Ministerstva pro místní 

rozvoji (zástupce národního orgánu pro koordinaci, rámce podpory společenství a 
útvaru odpovědného za kohezní politiku) a dva zástupci Ministerstva financí (Platební 
a certifikační orgán a Auditní orgán). 
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3. Členy Výboru s hlasovacím právem jsou vždy  
 

   a) vedoucí útvarů vykonávající roli vedoucího řídícího orgánu operačního 
programu podle schválených implementačních dokumentů operačního programu          
u resortů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto 
statutu,  

 
   b) předsedové nebo místopředsedové Regionálních rad regionů soudržnosti a 

hlavního města Prahy (NUTS II) tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto statutu,  
 
   c) vedoucí útvarů vykonávající roli vedoucího řídícího orgánu operačního 

programu podle schválených implementačních dokumentů operačního programu          
u resortů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže, 
a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství tak, jak je 
uvedeno v příloze č. 3 tohoto statutu, 

 
   d) zástupce Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí, 

Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva 
spravedlnosti a Ministerstva dopravy,  

 
   e) zástupce Úřadu vlády - sekce místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, 

 
   f) zástupce Českého statistického úřadu, 

 
    g) zástupce Hospodářské komory České republiky, 
 

   h) představitelé vysokých škol, vědy a výzkumu, představitel organizace 
zaměstnavatelů, představitel odborů, představitel nestátních neziskových organizací a 
představitel podnikatelské sféry. 

 
Instituce uvedené v článku 3 odst. 3 tohoto statutu jsou zastoupeny vždy jedním 

členem.  
 

4. Členem Výboru bez hlasovacího práva je tajemník Výboru. Dalšími členy 
Výboru bez hlasovacího práva mohou být zástupci institucí, kteří se účastní jednání 
týkajících se vyhodnocování efektivnosti a účinnosti politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti (článek 2 tohoto statutu).  
 

5. Složení Výboru bude respektovat princip rovnosti příležitostí. 
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6. Členové Výboru jsou povinni se účastnit jednání Výboru, aktivně se podílet 
na jeho práci a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na zasedání Výboru, 
ze schůzí koordinačních výborů nebo ze schůzí jeho pracovních skupin. 
 
 

Článek 4 
Předseda Výboru 

 
1. Předsedou Výboru je ministr pro místní rozvoj.  

 
2. Předseda Výboru 

 
   a) svolává zasedání Výboru, navrhuje program jednání Výboru a řídí jednání 

Výboru, 
 

   b) odpovídá za dodržování Statutu Výboru a Jednacího řádu Výboru členy 
Výboru, 
 

   c) ustavuje koordinační výbory a pracovní skupiny jako pracovní orgány 
Výboru pro řešení specifické problematiky a jmenuje a odvolává jejich vedoucí a 
členy. 
 

3. V případě nepřítomnosti předsedy Výboru zastupuje předsedu Výboru jím 
předem pověřený člen Výboru. 

 
 

Článek 5 
Sekretariát Výboru 

 
1. Celkový výkon funkce sekretariátu Výboru zajišťuje útvar Ministerstva pro 

místní rozvoj odpovědný za kohezní politiku.  
 
2. Sekretariát Výboru řídí tajemník Výboru, který je jmenován a odvoláván 

předsedou Výboru z řad zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj.  
 

3. Sekretariát Výboru zejména 
 

   a) koordinuje tvorbu podkladových materiálů pro jednání Výboru (zejména 
programové dokumenty pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti) a 
shromažďuje informace potřebné pro činnost Výboru, 

 
   b) připravuje návrh programu zasedání Výboru, odpovídá za přípravu 

materiálů pro zasedání a za organizační zajištění zasedání a dalších jednání spojených 
s plněním úkolů Výboru, 
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   c) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Výboru, 
jejich zpracování a vyřízení, 
 

   d) zpracovává a uchovává zápisy z jednání Výboru a rozesílá je členům 
Výboru. 
 

4. Funkci sekretariátu pro činnosti podle článku 2 odst. 10 až 14 tohoto statutu 
vykonává národní orgán pro koordinaci.  
 
 

Článek 6 
Koordinační výbory  

 
1. Předseda Výboru ustavuje koordinační výbory zaměřené na strategické cíle 

Národního rámce.  
 
2. Koordinační výbory se skládají z členů Výboru, případně dalších odborníků, 

které navrhují členové Výboru. V čele koordinačního výboru je vedoucí, kterým je 
zástupce národního orgánu pro koordinaci. 
 

3. Členy koordinačního výboru a jejího vedoucího jmenuje a odvolává předseda 
Výboru. 
 

4. Koordinační výbory předkládají na základě výsledků své činnosti Výboru 
zprávy o činnosti, návrhy a doporučení.  
 
 

Článek 7 
Pracovní skupiny Výboru 

 
1. Předseda Výboru může ustavit pracovní skupiny Výboru pro řešení 

specifických problémů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. 
 

2. Pracovní skupiny Výboru se skládají z členů Výboru, případně dalších 
odborníků, které navrhují členové Výboru. V čele pracovní skupiny Výboru je 
vedoucí. 
 

3. Členy pracovní skupiny Výboru a jejího vedoucího jmenuje a odvolává 
předseda Výboru. 
 

4. Pracovní skupiny Výboru předkládají Výboru na základě výsledků své 
činnosti zprávy o činnosti, návrhy a doporučení. 
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Článek 8 
Rozhodování Výboru 

 
 Rozhodnutí Výboru jsou přijímána usnesením. Usnesení jsou přijímána 
postupem stanoveným v Jednacím řádu Výboru. 
 

 
Článek 9 

Jednací řád Výboru 
 

Jednací řád Výboru upravuje způsob jednání Výboru na jeho zasedáních a 
jednání koordinačních výborů a pracovních skupin Výboru na jejich schůzích. 
 

 
Článek 10 

Závěrečné ustanovení 
 
 Tento statut nabývá účinnosti dne 22. října 2007. 
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Příloha č. 1 

Operační programy podle článku 3 odst. 3 písm. a) Statutu 
 

1. Řídící orgán Integrovaného operačního programu   
2. Řídící orgán operačního programu podnikání a inovace 
3. Řídící orgán operačního programu životní prostředí 
4. Řídící orgán operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost 
5. Řídící orgán operačního programu výzkum a vývoj pro inovaci 
6. Řídící program operačního programu doprava 
7. Řídící orgán operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 
8. Řídící orgán operačního programu technická pomoc 

 
 

   Příloha č. 2 

Operační programy podle článku 3 odst. 3 písm. b) Statutu 
 

1. Regionální operační program Střední Čechy 
2. Regionální operační program Jihozápad 
3. Regionální operační program Severozápad 
4. Regionální operační program Jihovýchod 
5. Regionální operační program Severovýchod 
6. Regionální operační program Moravskoslezsko 
7. Regionální operační program Střední Morava 
8. Operační program Praha Adaptabilita 
9. Operační program Praha Konkurenceschopnost 

 
 

Příloha č. 3 
 

Operační programy podle článku 3 odst. 3 písm. c) Statutu 
 

1. Společný regionální operační program 
2. Operační program Průmysl a podnikání 
3. Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
4. Operační program Infrastruktura 
5. Jednotný programový dokument pro cíl 2 
6. Jednotný programový dokument pro cíl 3 

  7. Operační program Rozvoj venkova  
  8. Operační program Rybářství 
 


