
 

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 k Metodickému pokynu pro přípravu 

řídicí dokumentace programů v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 8 

Metodiky řízení programů v programovém období 2014–2020, ve věci vzoru jednacího řádu 

a statutu a etického kodexu monitorovacího výboru, které jsou přílohami uvedeného 

metodického pokynu.  

Popis situace 

Přílohou uvedeného metodického pokynu jsou vzory jednacího řádu a statutu a etického kodexu 

monitorovacích výborů programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních 

fondů. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci prvních jednání řádných monitorovacích výborů (dále MV) 

programů 2014–2020 byly uplatněny podněty pro jejich úpravu, připravilo MMR jejich aktualizaci. 

Aktualizované vzory dotčených dokumentů kromě podnětů z jednání MV zohledňují také další 

podněty, které gestor jejich přípravy aktuálně nashromáždil.  

Aktualizované vzory byly projednány se členy Pracovní skupiny Metodika a Evropskou komisí.  

Metodické stanovisko 

Tímto stanoviskem jsou vzory jednacího řádu a statutu monitorovacího výboru, které jsou přílohami 

č. 1 a 2 Metodického pokynu pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014–

2020, verze 3 vydané ke dni 24. července 2014, nahrazeny aktualizovaným zněním těchto dokumentů 

uvedeným v přílohách tohoto stanoviska.  

Další postup 

Aktualizované vzory budou do příloh Metodického pokynu pro přípravu řídicí dokumentace programů 

v programovém období 2014–2020 promítnuty při nejbližší aktualizaci. 

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-

2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-pripravy-ridici-dokumentace-programu.   

Účinnost 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dne 13. října 2015 a stává se účinným od 13. listopadu 

2015.  

Statut a jednací řád monitorovacího výboru musí být uvedeny do souladu s přílohami tohoto 

metodického stanoviska nejpozději v den jeho účinnosti. V případě, kdy se nejbližší jednání 

monitorovacího výboru koná až po datu účinnosti tohoto stanoviska, schválí dotčený monitorovací 

výbor změnu jednacího řádu v souladu s přílohou č. 1 tohoto stanoviska při svém prvním následujícím 

zasedání. 

Přílohy  

1) Vzor – Jednací řád monitorovacího výboru (verze 3) 

2) Vzor – Statut a etický kodex monitorovacího výboru (verze 3) 


