
 

STATUT  

Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ pro přípravu Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Pracovní skupina „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ pro přípravu Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále též PS VaV a VŠ) je zřízena v návaznosti na usnesení 
vlády České republiky č. 867 ze dne 28. 11. 2012, kterým bylo schváleno vymezení 
operačních programů pro programové období 2014 – 2020 a gesce Ministerstva školy, 
mládeže a tělovýchovy (dále též MŠMT) nad přípravou Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (dále též OP VVV), a na základě materiálu „Postup přípravy budoucího 
období kohezní politiky EU na MŠMT“ s č.j. MSMT-1680/2013-71 schváleném poradou 
vedení MŠMT dne 15. 1. 2013. 

2. PS VaV a VŠ je zřízena za účelem projednávání postupu zpracování Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání zejména pro zpracování prioritních os týkajících se výzkumu, 
vývoje a vysokého školství. Jejím posláním je iniciovat a doporučovat náměstkovi 
ministra pro vysoké školství a výzkum návrhy řešení problematiky související s přípravou 
na využívání fondů Společného strategického rámce v programovém období 2014 – 
2020. PS VaV a VŠ plní i další úkoly uvedené v článku 2 tohoto Statutu.  

Článek 2 

Působnost pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ 

Pracovní skupina „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ plní zejména tyto úkoly: 

a) Podílí se na tvorbě strategického zaměření operačního programu v gesci MŠMT 
v programovém období 2014 – 2020. 

b) Projednává a připomínkuje návrhy věcného obsahu operačního programu v gesci MŠMT 
v oblasti výzkumu, vývoje a vysokého školství. Jde zejména o následující oblasti a témata: 

 Analytická část OP. 

 Náplň relevantních tematických cílů, investičních priorit a prioritních os. 

 Překryvy a synergie s jinými subjekty/ministerstvy. 

 Ex-ante kondicionality. 

c) Vyjadřuje se k návrhům na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé priority. 
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Článek 3 

Složení pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ 

1. Pracovní skupině „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ předsedá náměstek ministra pro 
vysoké školství a výzkum.  

2. Pracovní skupina „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ je sestavena na základě partnerského 
principu. PS VaV a VŠ je složena ze zástupců věcně příslušných útvarů MŠMT a institucí 
zastupujících hospodářské a sociální partnery, nestátní neziskové organizace, regionální 
a další partnery. 

3. Členy PS VaV a VŠ včetně místopředsedy jmenuje a odvolává náměstek ministra pro 
vysoké školství a výzkum jako předseda Pracovní skupiny na základě nominace MŠMT či 
jednotlivých partnerských institucí. Předseda Pracovní skupiny může přizvat k jednání 
další experty dle projednávaných oblastí. Přizvaní experti nejsou řádnými členy pracovní 
skupiny. 

4. Členy PS VaV a VŠ jsou zástupci institucí uvedených v následující tabulce: 
  

Instituce Počet členů 

MŠMT – Skupina pro vysoké školy a výzkum (včetně 
předsedy a místopředsedy) 

7 

MŠMT – Skupina pro řízení operačních programů 8 

Akademie věd 1 

Asociace krajů 1 

Asociace výzkumných organizací 1 

CzechInvest 1 

Česká konference rektorů 1 

Hospodářská komora 1 

Jihomoravské inovační centrum 1 

Magistrát hlavního města Prahy 1 

Ministerstvo pro místní rozvoj 1 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 

Národní vzdělávací fond 1 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace  2 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 1 

Rada vysokých škol 1 

Svaz průmyslu a dopravy 1 

Technologická agentura ČR 1 

Technologické centrum AV ČR 1 
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Článek 4 

Sekretariát Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“  

1. Činnost Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ je organizačně, administrativně 
a technicky zabezpečována určenými pracovníky skupiny pro vysoké školy a výzkum 
Ministerstva školy, mládeže a tělovýchovy. 

2. Pro operativní komunikaci se členy skupiny a koordinaci administrativy týkající se 
Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ je vyčleněn tajemník PS VaV a VŠ.  

Článek 5 

Jednání Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ 

Postup při jednání Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ se řídí Jednacím řádem 
PS VaV a VŠ, který schvaluje předseda PS VaV a VŠ.  

Článek 6 

Závěrečné ustanovení 

Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho podpisu náměstkem ministra pro vysoké školství a 
výzkum.  

V Praze dne 28. února 2013 
 
 
 
 

Náměstek ministra školy, mládeže a tělovýchovy 


