
  

 

STATUT 

Plánovací komise programu část PO1 a PO2 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

ČÁST I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jako Řídicí orgán Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen ŘO OP VVV), tímto zřizuje pracovní skupinu 

Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále MV) – 

Plánovací komise programu (dále PKP) část prioritní osa 1 (dále PO1) a prioritní osa 2 (dále 

PO2) na základě programového dokumentu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(dále OP VVV). 

2. Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále ŘO) se pro účely 

tohoto statutu a ve smyslu usnesení vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 rozumí 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

ČÁST II 

ČINNOST A ORGANIZACE 

Článek 2 

Působnost a složení PKP PO1 a PO2 

1. PKP PO1 a PO2 se schází nejméně jednou za rok v návaznosti na přípravu výzev dle 

harmonogramu výzev. 

2. PKP PO1 a PO2 projednává věcné zaměření jednotlivých výzev na základě základního věcného 

návrhu ŘO OP VVV. PKP PO1 a PO2 má 35 členů, kterými jsou předseda PKP PO1 a PO2 

a další členové PKP PO1 a PO2. 

3. Předsedu PKP PO1 a PO2, členy PKP PO1 a PO2 a jejich zástupce jmenuje  

a odvolává náměstek / náměstkyně ministra / ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Sekce 

operačních programů (dále jen náměstek / náměstkyně ministra / ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy) a při jejich jmenování je uplatňován princip partnerství  

a princip rovných příležitostí. 

4. V PKP PO1 a PO2 jsou zastoupeny instituce v souladu se zaměřením PO1  

a PO2 OP VVV. Seznam institucí zastoupených v PKP PO1 a PO2 je přílohou č. 2 Statutu PKP 

PO1 a PO2. 

5. Návrhy nominací členů PKP PO1 a PO2 a jejich zástupců za příslušná ministerstva předkládají 

náměstkovi / náměstkyni ministra / ministryně školství, mládeže a tělovýchovy jednotliví 

náměstci, za ostatní instituce nominace předkládají statutární orgány těchto institucí, resp. 

předsednictva. Nominace jsou převzaty z původních tematických pracovních skupin (PS), viz 

článek 2 bod 6 a případně dle jednání s partnery doplněny o další subjekty. V případě potřeby 

renominovat nebo doplnit nového člena probíhá nominace dle tohoto článku. 



 

 

 

 

6. Složení PKP PO1 a PO2 vychází z tematické pracovní skupiny zřízené věcně příslušným 

náměstkem/náměstkyní ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (náměstek/náměstkyně 

sekce vzdělávání, náměstek/náměstkyně sekce vysokého školství, vědy a výzkumu) na základě 

materiálu MSMT-1680/2013-71, jedná se o Tematickou pracovní skupinu Výzkum, vývoj 

a vysoké školy, jejichž činnost je ukončena zřízením PKP a jejích dílčích částí.  

7. Členové PKP PO1 a PO2 se řídí Etickým kodexem PKP. Etický kodex člena PKP bude 

podepsán pouze jednou bez ohledu na to, které PKP se daný člen zúčastní. 

8. Každý člen PKP PO1 a PO2, jeho nominovaný zástupce, případně písemně pověřený zástupce, 

stejně jako přizvaní hosté podepíší Etický kodex PKP (dále Etický kodex). Etický kodex byl 

schválen dnem podpisu Statutu PKP, jehož je Etický kodex nedílnou součástí, viz příloha  

č. 1 Statutu. Členové PKP jej podepíší na ustavujícím zasedání PKP, případně na ustavujícím 

zasedání dílčích PKP pro jednotlivé prioritní osy. Nominovaný zástupce, případně písemně 

pověřený zástupce, a přizvaní odborní pracovníci podepíší Etický kodex na prvním řádném 

zasedání PKP, kterého se účastní. 

9. Člen PKP PO1 a PO2 a nominovaný zástupce/písemně pověřený zástupce člena PKP PO1 

a PO2 bez podepsaného Etického kodexu není oprávněn hlasovat na zasedání této PKP. 

10. Člena PKP PO1 a PO2 či jeho nominovaného zástupce odvolává náměstek / náměstkyně 

ministra / ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání člena PKP PO1 a PO2 či jeho 

nominovaného zástupce je možné z následujících důvodů: 

a. člen PKP ani jeho nominovaný zástupce se nezúčastní dvou po sobě následujících 

zasedání PKP PO1 a PO2 bez omluvy zaslané před zasedáním PKP PO1  

a PO2 alespoň elektronicky Sekretariátu PKP; 

b. člen PKP PO1 a PO2 ukončí činnost v instituci, která ho navrhla; 

c. člen PKP PO1 a PO2 podá vlastní žádost (návrh) na odvolání; 

d. člen instituce, která člena PKP PO1 a PO2 nominovala, podá návrh na jeho odvolání; 

e. člen PKP PO1 a PO2 hrubě poruší Etický kodex. 

11. Odvolání člena PKP PO1 a PO2 či jeho nominovaného zástupce je možné po projednání  

s institucí, kterou příslušný člen PKP PO1 a PO2 či jeho nominovaný zástupce v PKP PO1  

a PO2 zastupuje. Příslušná instituce písemně navrhne nového člena PKP PO1  

a PO2 či jeho nominovaného zástupce do 15 pracovních dnů ode dne odvolání. Pokud tak 

neučiní, vzdává se instituce účasti na dalších zasedáních PKP PO1 a PO2. 

12. Seznam členů PKP PO1 a PO2 a jejich nominovaných zástupců, včetně názvu institucí, bude 

zveřejněn na oficiálních webových stránkách ŘO. 

Článek 3 

Práva a povinnosti 

1. Předseda PKP PO1 a PO2: 

a. odpovídá za činnost PKP PO1 a PO2; 

b. svolává zasedání PKP PO1 a PO2, navrhuje program a řídí jeho jednání; 

c. zastupuje PKP PO1 a PO2 při jednání s jinými subjekty; 

d. odpovídá za vypořádání připomínek členů k podkladům na zasedání PKP PO1 a PO2, 

jejich zapracování do finálních verzí dokumentů a distribuci vypořádání připomínek  

a finálních verzí dokumentů členům PKP PO1 a PO2. 

2. Člen PKP PO1 a PO2, nominovaný zástupce člena, případně písemně pověřený zástupce PKP 

PO1 a PO2: 

a. je povinen se účastnit zasedání PKP PO1 a PO2 osobně; 



 

 

 

 

b. nemůže-li se člen PKP PO1 a PO2 ze závažných důvodů účastnit zasedání PKP PO1  

a PO2, zastupuje jej nominovaný zástupce nebo členem písemně pověřený zástupce, 

který má v takovémto případě stejná práva jako jmenovaný člen PKP PO1 a PO2; 

c. nemůže-li se ze závažných důvodů účastnit zasedání PKP PO1 a PO2 ani nominovaný 

zástupce, případně písemně pověřený zástupce, může člen PKP navrhnout předsedovi 

PKP jinou osobu v roli hosta; 

d. je povinen aktivně se podílet na činnosti PKP PO1 a PO2 a plnit úkoly vyplývající  

z usnesení přijatých na zasedání Monitorovacího výboru OP VVV (dále MV) a PKP 

PO1 a PO2; 

e. je povinen se řídit Statutem, Jednacím řádem a Etickým kodexem PKP PO1 a PO2; 

f. je oprávněn navrhnout doplnění programu zasedání PKP PO1 a PO2, vyjádřit své 

připomínky k podkladům předkládaným na zasedání PKP PO1 a PO2, vyjádřit své 

připomínky k zápisu ze zasedání PKP PO1 a PO2 a předkládat PKP PO1 a PO2 návrhy 

k projednání; 

g. má právo předsedovi PKP PO1 a PO2 navrhnout přizvání dalších odborníků  

k určitým bodům programu zasedání PKP PO1 a PO2, anebo k celému zasedání PKP 

PO1 a PO2. Jmenovitou účast těchto odborníků musí předsedovi PKP PO1 a PO2 

navrhnout nejméně 5 pracovních dnů před zasedáním PKP PO1 a PO2; 

h. je oprávněn navrhovat změny Statutu.  

 

Článek 4 

Jednací řád PKP PO1 a PO2 

 

1. Jednací řád PKP PO1 a PO2 upravuje způsob zasedání PKP PO1 a PO2 a schvaluje a podepisuje 

jej předseda po projednání a schválení členy PKP PO1 a PO2. 

Článek 5 

Sekretariát PKP PO1 a PO2 

 

1. Funkci Sekretariátu PKP PO1 a PO2 zajišťují pracovníci ŘO, Odboru řízení, Oddělení analýz 

a zpráv. 

2. Sekretariát PKP PO1 a PO2 zabezpečuje činnost této PKP po organizační, administrativní 

a technické stránce Sekretariát PKP PO1 a PO2 vykonává zejména činnosti uvedené ve čl. 9 

Jednacího řádu této PKP. 

 

ČÁST III 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 6 

Změna statutu 

 

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení a podepsání náměstkem /náměstkyní 

ministra / ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. 

2. Změny statutu se provádějí vydáním nového statutu, který schvaluje a podepisuje náměstek / 

náměstkyně ministra / ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.  



 

 

 

 

3. Členové PKP PO1 a PO2 budou s novým statutem seznámeni prostřednictvím předsedy PKP 

PO1 a PO2 do 5 pracovních dnů od jeho vydání. 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vše, co není explicitně uvedeno v tomto statutu, se řídí Metodickým pokynem pro přípravu 

programových dokumentů pro programové období 2014–2020. 

2. Nedílnou součástí statutu jsou přílohy: 

a. Etický kodex PKP; 

b. Seznam institucí s právem nominovat zástupce do PKP PO1 a PO2. 

3. Originál tohoto statutu je ŘO povinen archivovat v souladu s požadavky legislativy EU  

a vnitřním systémem archivace ŘO. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. v.r. 

náměstek / náměstkyně ministra / ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

V Praze dne 24. 5. 2018  



 

 

 

 

Příloha č. 1 Statutu Plánovací komise programu: 

 

ETICKÝ KODEX 

Plánovací komise programu 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Etický kodex PKP Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále Etický kodex) je 

závazný pro všechny členy Plánovací komise programu Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání nebo jejích dílčích částí a pro všechny jejich nominované zástupce (dále členové 

PKP). 

2. Etický kodex vydává náměstek / náměstkyně ministra / ministryně školství, mládeže  

a tělovýchovy sekce řízení operačních programů za účelem vytvoření podmínek pro úspěšné 

a účelné fungování PKP. 

3. Etický kodex je v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014  

o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních 

a investičních fondů. 

Článek 2 

Obecné zásady 

1. Členové PKP jsou povinni dodržovat právní řád České republiky (dále ČR) a respektovat 

ústavní pořádek ČR. 

2. Členové PKP jsou povinni dodržovat zásady uvedené v Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 240/2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci 

evropských strukturálních a investičních fondů. 

3. Členové PKP vykonávají svou práci na vysoké odborné úrovni.  

4. Člen PKP jedná s nejvyšší mírou slušnosti, ochoty a nestrannosti jak vůči veřejnosti, tak vůči 

ostatním členům PKP. Současně dodržuje zásadu rovného zacházení a zákaz jakékoliv 

diskriminace. 

Článek 3 

Střet zájmů 

1. Člen PKP nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením jako člena 

PKP. Za soukromý zájem je považována jakákoliv výhoda pro něj či osoby blízké  

a příbuzné, jakož i právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní vztahy. 

2. Člen PKP se nezapojuje do žádné činnosti, která je v rozporu s řádným výkonem jeho 

povinností nebo tento výkon omezuje. V případě pochybností projedná záležitost s předsedou 

PKP. 

 



 

 

 

 

Článek 4 

Dary a jiné nabídky 

1. Člen PKP nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která 

by mohla - byť jen zdánlivě - ovlivnit posuzování či rozhodovací procesy či profesionální  

a nestranný pohled na věc. 

2. V souvislosti s výkonem svého členství v PKP člen PKP nedovolí, aby se dostal do postavení, 

v němž by na něj činily nepatřičný vliv jiné osoby. 

3. Jakoukoliv výhodu, která je členovi PKP v souvislosti se členstvím v PKP nabídnuta, člen 

odmítne a o této skutečnosti informuje předsedu PKP. 

4. Člen PKP informuje předsedu PKP rovněž v případě, že je požádán nebo je na něj vyvíjen 

nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy ČR a EU. 

5. Člen PKP usiluje o maximálně efektivní a ekonomické využívání finančních prostředků, 

zařízení a služeb, které mu byly při výkonu členství svěřeny. Jakékoliv poškození, zničení nebo 

ztrátu majetku ve vlastnictví PKP a jakékoliv podezření na korupční jednání člen PKP 

bezprostředně oznámí předsedovi PKP. 

6. Člen PKP se v soukromém životě vyhýbá jakémukoliv jednání, které by mohlo snížit prestiž či 

poškodit dobré jméno PKP. 

Článek 5 

Zachování mlčenlivosti 

1. Člen PKP zachovává mlčenlivost o všech informacích, o nichž se v souvislosti s členstvím 

v PKP dozví, a které jsou v rozeslaných podkladech pro jednání označeny jako důvěrné 

informace. Toto omezení se netýká údajů, které je v souladu s právními předpisy  

o svobodném přístupu k informacím povinen veřejnosti poskytnout.   

2. Ostatní podklady pro jednání může člen PKP konzultovat se všemi subjekty, které v rámci své 

činnosti zastupuje. 

3. Informace získané při výkonu členství člen PKP nevyužívá pro svůj soukromý zájem. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Předseda PKP je povinen s Etickým kodexem seznámit všechny členy PKP. 

2. Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem podpisu statutu PKP náměstkem /náměstkyní 

ministra / ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

……………………………………………………………………………… 

                                   člen PKP/nominovaný zástupce člena PKP Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

 

 

V Praze dne ..................................... 



 

 

 

 

Příloha č. 2 Seznam institucí v PKP PO1 a PO2 

Pořadové 

číslo 

Instituce 

Pozice v 

PKP 

PO1 a 

PO2 

Hlasovací 

právo 

Počet 

členů 

1. Agrární komora ČR člen   ano 1 

2. Akademie věd člen   ano 1 

3. Asociace krajů člen   ano 1 

4. Asociace výzkumných organizací člen   ano 1 

5. CzechInvest člen   ano 1 

6. Česká konference rektorů člen   ano 2 

7. Evropská komise člen   ano 2 

8. Grantová agentura ČR člen   ano 1 

9. Hospodářská Komora ČR člen   ano 1 

10. Magistrát hlavního města Prahy (zástupce OP PPR) člen   ano 1 

11. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR - NOK) člen   ano 1 

12. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (zástupce ŘO OP 

PIK) 
člen   ano 1 

13. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Národní výzkumná 

a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR) 
člen   ano 1 

14. 
MŠMT - Sekce operačních programů (řídicí orgán 

OPVVV) 
člen   ano 4 

15. MŠMT – Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu     člen   ano 4 

16. 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj - Výbor pro 

vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
člen   ano 1 

17. Rada vysokých škol člen   ano 2 

18. Svaz průmyslu a dopravy ČR člen   ano 1 

19. Technologická agentura ČR člen   ano 1 

20. Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace  člen   ano 1 

21. 
Úřad vlády ČR - Rada vlády pro nestátní neziskové 

organizace 
člen   ano 1 

22. Zprostředkující subjekt (ITI)  člen   ano 5 

 celkem členů  
 35 

 

 


