Příloha
usnesení vlády
ze dne 27. dubna 2016 č. 362

Statut
Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
Článek 1
Úvodní ustanovení
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen „Rada“) je podle ustanovení
§ 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci poskytované Evropskou unií (dále jen „EU“)
ze všech Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“).
Článek 2
Působnost Rady
(1) Rada ve své činnosti projednává věcné zaměření intervencí všech ESI fondů v České
republice (dále jen „ČR“) v programovém období 2014-2020.
(2) Rada zejména:
a) projednává zajištění souladu realizace programů ESI fondů vůči Dohodě o partnerství pro
programové období 2014-2020 a vůči strategickým dokumentům ČR a EU - Národní
program reforem, Národní dokument k územní dimenzi, Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti, koncept inteligentní specializace a další průřezové, sektorové
a územní strategické dokumenty aj.,
b) projednává přínos jednotlivých politik EU, tj. politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova
a rybářské politiky pro účely plnění priorit financování Dohody o partnerství pro
programové období 2014-2020,
c) projednává věcné rozhraní a návaznosti mezi programy spolufinancovanými ESI fondy
se zaměřením na zajištění synergických efektů,
d) projednává návrhy řešení závažných problémů a řízení rizik v programech, systémová
opatření nutná pro řádnou a efektivní realizaci politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova
a rybářské politiky,
e) projednává aktualizaci Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020
a informace o změnách programů ESI fondů spojených se změnami platného rozdělení
finančních prostředků mezi programy.
Článek 3
Složení Rady
(1) Členy Rady jsou členové vlády uvedení v příloze č. 1 tohoto statutu a primátor hlavního města
Prahy.
(2) Ad hoc členy Rady jsou ostatní členové vlády neuvedení v příloze č. 1. Ad hoc členové Rady
se účastní jednání Rady v závislosti na projednávané problematice.
(3) Předsedou Rady je předseda vlády. Výkonným místopředsedou Rady je ministr pro místní
rozvoj.
(4) Členům Rady i ad hoc členům Rady vzniká členství v Radě společně s jejich jmenováním
členem vlády.
(5) Jednání Rady se účastní také tajemníci jmenovaní podle článku 4 odst. 4 tohoto statutu, kteří
podávají na jednání Rady informace o jednání Řídícího výboru Rady.
(6) Jednání Rady se účastní zástupci Sekretariátu Rady.
(7) Jednání Rady se mohou účastnit také přizvaní hosté.
(8) Členství v Radě je nezastupitelné.
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Článek 4
Předseda Rady a výkonný místopředseda Rady
(1) Předseda Rady svolává a řídí zasedání Rady. Zasedání Rady se konají podle potřeby,
zpravidla však jedenkrát za dva měsíce.
(2) Předseda Rady dále zejména:
a) předsedá jednání Rady a řídí její činnost,
b) předkládá členům Rady k projednání návrhy materiálů Rady,
c) schvaluje program jednání Rady,
d) z členů a ad hoc členů Rady určuje gestory úkolů vyplývajících z usnesení Rady.
(3) V případě nepřítomnosti předsedy Rady řídí zasedání Rady a zastupuje předsedu Rady
v plném rozsahu výkonný místopředseda Rady nebo v případě nepřítomnosti výkonného
místopředsedy Rady předsedou pověřený člen Rady.
(4) Předseda Rady, výkonný místopředseda Rady a ministr financí jmenují každý svého
tajemníka. Tajemníci zajišťují komunikaci se Sekretariátem Rady, komunikaci mezi Úřadem
vlády a Sekretariátem Rady a připravují podklady pro jednání Rady.
(5) Výkonem činností uvedených v odst. 2 písm. c) a d) může předseda Rady písemně pověřit
výkonného místopředsedu Rady.
Článek 5
Členové Rady
Členové Rady a v závislosti na projednávané problematice také ad hoc členové Rady mají právo
předkládat Radě návrhy a materiály k projednání a podílet se na jejím jednání. Členové Rady
a v rozsahu problematiky věcně spadající do jejich gesce také ad hoc členové mají povinnost plnit
úkoly uložené usnesením Rady a o plnění těchto úkolů informovat na jednání Rady.
Článek 6
Rozhodování Rady
Rozhodnutí Rady jsou přijímána usnesením a to postupem stanoveným v Jednacím řádu Rady.
Článek 7
Řídící výbor Rady
(1) Zřizuje se Řídící výbor Rady.
(2) Řídící výbor Rady je složen z tajemníků jmenovaných podle článku 4 odst. 4 tohoto statutu
a jejich alternátů z řad zástupců Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
financí (jeden tajemník a jeden alternát za danou instituci).
(3) Řídící výbor Rady se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
(4) Jednání Řídícího výboru Rady svolává Sekretariát Rady a řídí tajemník jmenovaný ministrem
pro místní rozvoj podle článku 4 odst. 4 tohoto statutu.
(5) Řídící výbor Rady jedná neformálně.
(6) Řídící výbor Rady ve své činnosti diskutuje a předjednává problematické otázky z působnosti
Rady, a to zejména se zaměřením na problematiku naplňování předběžných podmínek,
přípravy a realizace programů pro programové období2014-2020 a naplňovaní Dohody
o partnerství pro programové období 2014-2020.
(7) Jednání Řídícího výboru Rady se v odůvodněných případech mohou účastnit také zástupci
Sekretariátu Rady.
(8) Jednání Řídícího výboru Rady se v odůvodněných případech mohou účastnit také přizvaní
hosté.
Článek 8
Rada na pracovní úrovni
(1) Zřizuje se Rada na pracovní úrovni.
(2) Rada na pracovní úrovni projednává otázky z působnosti Rady.
(3) Rada na pracovní úrovni se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce, vždy však
před konáním jednání Rady podle článku 4 odst. 1 tohoto statutu.
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(4) Členy Rady na pracovní úrovni jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, poradních
a pracovních orgánů vlády, územních samosprávných celků, sociálních a hospodářských
partnerů, nestátních neziskových organizací, podnikatelů a dalších právnických osob
stanovených rozhodnutím vlády. Členství v Radě na pracovní úrovni je uvedeno v příloze
č. 2 tohoto statutu.
(5) Členy Rady na pracovní úrovni nominuje přímo příslušná instituce, kterou člen zastupuje,
členství v Radě na pracovní úrovni vzniká nominací. Každý člen je oprávněn nominovat svého
alternáta.
(6) Předsedou Rady na pracovní úrovni je náměstek ministra pro místní rozvoj pro Národní orgán
pro koordinaci. Místopředsedou Rady na pracovní úrovni je zástupce Úřadu vlády, do jehož
kompetence patří evropské záležitosti.
(7) V případě nepřítomnosti předsedy Rady na pracovní úrovni jej v plném rozsahu zastupuje
místopředseda Rady na pracovní úrovni.
(8) Místopředsedu Rady na pracovní úrovni jmenuje a odvolává předseda Rady na pracovní
úrovni.
(9) Předseda Rady na pracovní úrovni:
a) svolává a řídí jednání Rady na pracovní úrovni,
b) stanoví program jednání,
c) rozhoduje o účasti hostů na jednání Rady na pracovní úrovni,
d) předkládá členům Rady na pracovní úrovni návrhy materiálů k projednání,
e) schvaluje zápis z jednání Rady na pracovní úrovni.
(10)Členové Rady na pracovní úrovni jsou povinni se účastnit jednání Rady na pracovní úrovni,
aktivně se podílet na její práci a plnit úkoly, které vyplynou ze zasedání Rady na pracovní
úrovni.
(11)V případech, kdy to projednávaná problematika vyžaduje, se jednání Rady na pracovní úrovni
mohou se souhlasem předsedy Rady na pracovní úrovni zúčastnit i další hosté.
(12)Jednání Rady na pracovní úrovni se účastní tajemníci jmenovaní podle článku 4 odst. 4 tohoto
statutu a zástupci Sekretariátu Rady.
(13)Jednání Rady na pracovní úrovni se mohou účastnit také ostatní členové Řídícího výboru
Rady.
(14)Jednání se může účastnit i osoba pověřená Sekretariátem Rady k provedení zápisu z jednání
Rady na pracovní úrovni.
Článek 9
Sekretariát Rady
(1) Činnost Rady, Řídícího výboru Rady a Rady na pracovní úrovni organizačně zabezpečuje
Sekretariát Rady; výkon funkce Sekretariátu Rady zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
(2) Sekretariát Rady zejména:
a) zabezpečuje administrativní a organizační záležitosti spojené s činností Rady, Řídícího
výboru Rady a Rady na pracovní úrovni,
b) soustřeďuje podklady a informace pro činnost Rady, Řídícího výboru Rady a Rady
na pracovní úrovni,
c) koordinuje tvorbu podkladových materiálů pro jednání Rady, zpracovává podklady
na základě pokynů předsedy Rady nebo výkonného místopředsedy Rady a předsedy Rady
na pracovní úrovni,
d) aktualizuje informace o Radě, Řídícím výboru Rady a Radě na pracovní úrovni a jejich
členech,
e) připravuje návrh programu zasedání Rady a Rady na pracovní úrovni,
f) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Rady a Rady na pracovní
úrovni,
g) zpracovává a uchovává zápisy a záznamy z jednání Rady, Rady na pracovní úrovni
a Řídícího výboru Rady, jsou-li vyhotovovány, a rozesílá je jejich členům,
h) zpracovává vyjádření k pracovním verzím materiálů, které jsou mu předkládány gestory
úkolů uložených usnesením Rady,
i) v předstihu alespoň tří dnů před jednáním Rady předává tajemníkovi jmenovanému
předsedou Rady veškeré dostupné podklady pro jednání Rady včetně navrhovaných
usnesení, obdobně předává v předstihu tří dnů veškeré dostupné podklady před jednáním
Řídícího výboru Rady nebo Rady na pracovní úrovni jejich předsedům,
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j) zajišťuje zohlednění námětů předsedy Rady prostřednictvím jím jmenovaného tajemníka
k přípravě jednání Rady, Řídícího výboru Rady a Rady na pracovní úrovni včetně
projednávaných dokumentů a navrhovaných výstupů.
Článek 10
Náklady spojené s činností Rady a Rady na pracovní úrovni
Náklady na materiální zabezpečení činnosti Rady, Rady na pracovní úrovni a Řídícího výboru
Rady, s výjimkou osobních nákladů a cestovních náhrad členů Rady, mohou být hrazeny
z rozpočtu Sekretariátu Rady.
Článek 11
Jednací řád Rady
Jednací řád Rady schvaluje Rada na svém prvním jednání. Jednací řád Rady upravuje zejména
způsob svolávání, účasti, jednání a hlasování Rady a Rady na pracovní úrovni.
Článek 12
Závěrečné ustanovení
(1) Tento statut nabývá účinnosti dne 27. dubna 2016.
(2) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda.
(3) Členové Rady, Rady na pracovní úrovni a Řídícího výboru Rady budou o změnách statutu
informováni Sekretariátem Rady bez zbytečného odkladu; na nejbližším zasedání Rady
a Rady na pracovní úrovni bude informace o změnách statutu zařazena jako bod jednání.

Přílohy Statutu
1. Členové Rady
2. Členové Rady na pracovní úrovni
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Příloha č. 1 Statutu
Členové Rady
Členy Rady jsou tito členové vlády:
- předseda vlády,
- ministr pro místní rozvoj,
- ministr financí,
- ministr průmyslu a obchodu,
- ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
- ministr dopravy,
- ministr životního prostředí,
- ministr práce a sociálních věcí,
- ministr zemědělství.
Členem Rady je dále:
- primátor hlavního města Prahy.
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Příloha č. 2 Statutu
Členové Rady na pracovní úrovni
Členy Rady na pracovní úrovni jsou:
- předseda - náměstek ministra pro místní rozvoj pro Národní orgán pro koordinaci,
- místopředseda - zástupce Úřadu vlády, do jehož kompetence patří evropské záležitosti,
- zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
- 2 zástupci Ministerstva financí (Auditní orgán a Platební a certifikační orgán),
- zástupce Úřadu vlády,
- zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu,
- zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí,
- zástupce Ministerstva dopravy,
- zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
- zástupce Ministerstva životního prostředí,
- zástupce Ministerstva zemědělství,
- zástupce Ministerstva zahraničních věcí,
- zástupce Ministerstva vnitra,
- zástupce ministerstva kultury,
- zástupce Ministerstva zdravotnictví,
- zástupce Ministerstva spravedlnosti,
- zástupce Ministerstva obrany,
- zástupce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu,
- zástupce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace,
- zástupce hlavního města Prahy,
- zástupce Asociace krajů České republiky,
- zástupce Svazu měst a obcí České republiky,
- zástupce Sdružení místních samospráv,
- zástupce Národní sítě Místních akčních skupin,
- 2 zástupci nevládních delegací Rady hospodářské a sociální dohody České republiky (1 zástupce za
stranu zaměstnavatelů a 1 zástupce za stranu odborů),
- zástupce sítí nestátních neziskových organizací,
- zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace,
- zástupce Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,
- zástupce Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost,
- zástupce Legislativní rady vlády,
- zástupce Rady vlády pro záležitosti romské menšiny,
- zástupce Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách,
- zástupce Českého statistického úřadu,
- zástupce Hospodářské komory České republiky
- zástupce Agrární komory České republiky,
- zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
- zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu,
- zástupce Technologické agentury České republiky,
- zástupce kanceláře Veřejného ochránce práv,
- v případě potřeby další partneři.

Stálými hosty Rady jsou:
- zástupce Spolku pro obnovu venkova České republiky,
- zástupce České biskupské konference,
- zástupce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
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