
2. zasedání NSK 
27. března 2015, Praha 



 

 

Program plenárního zasedání NSK 

Čas Bod programu 

13:00 – 13:30 Schválení Statutu a Jednacího řádu NSK 

13:30 – 14:30  
Shrnutí jednání jednotlivých komor 
Přijetí usnesení členy NSK 

14:30 – 15:00  Diskuse 

15:00 – 15:15 Závěr 



 

Statut a Jednací řád NSK 

František Kubeš 



Změny oproti původnímu znění 

• Ukotvení schvalování: Změny Statutu se provádějí vydáním nového 
Statutu, který schvaluje svým rozhodnutím ministr/ministryně pro místní 
rozvoj na návrh předsedy NSK, po projednání na zasedání NSK. Statut 
nabývá účinnosti dnem podpisu Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj. 

• Zapracování rozdělení NSK na 3 komory a doplnění složení komor (článek 
3 Statutu). 

• Doplnění nominace náhradníků u stálých hostů (článek 3 Statutu), 
rozšíření práv a povinnosti členů (článek 8 Statutu) a rozšíření platnosti 
JŘ na stálé hosty. 

• Doplnění činnosti předsedkyně NSK: určení osob, které řídí zasedání 
jednotlivých komor NSK (článek 5 Statutu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finální znění Statutu a Jednacího řádu NSK (1) 



• Doplnění ustanovení k organizaci zasedání NSK (článek 2 odst. 2 JŘ). 

• Doplnění možnosti písemného vyjádření k projednávaným 
bodům/podkladům po zasedání NSK (článek 2 odst. 11 JŘ). 

• Bude-li písemné vyjádření v zásadním rozporu se závěry dohodnutými při 
zasedání NSK nebo obsahovat významný nový námět, budou tato témata 
zařazena na program následujícího jednání NSK (článek 2 odst. 11 JŘ). 

• Lhůty související s organizací zasedání NSK jsou obsaženy pouze v JŘ. 

• Přesunutí ustanovení o rozhodování NSK do JŘ (článek 4), upřesnění 
přípravy návrhů usnesení a přijímání usnesení na plenárním zasedání, 
usnášeníschopnost NSK, podmínky pro přijetí usnesení v případě 
hlasování a použití procedury per rollam. 

 

 

 

Finální znění Statutu a Jednacího řádu NSK (2) 



1. Komory NSK připravují pracovní návrhy usnesení k materiálům, které jsou 
projednávány a jsou k nim přijímána usnesení na plenárním zasedání NSK. 
Usneseními mohou být projednávané materiály brány na vědomí, 
schvalovány a mohou k nim být přijímána doporučení.     

2. NSK je schopna přijímat usnesení za účasti nadpoloviční většiny všech členů 
s hlasovacím právem nebo jejich náhradníků. 

3. Usnesení NSK jsou přijímána na základě konsensu členů nebo jejich 
náhradníků. Pokud se nepodaří dospět k rozhodnutí tímto způsobem, je 
nástrojem pro přijetí hlasování. V případě hlasování je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem pro přijetí 
usnesení. 

4. Pokud se v plenárním zasedání NSK přistoupí k hlasování, disponují členové 
NSK, kteří jsou zastoupeni ve více než jedné komoře NSK, pouze 1 hlasem. 

 

Rozhodování NSK (článek 4 JŘ) 



 

Diskuze ke schvalovanému znění 

Statutu a Jednacího řádu 



Národní stálá konference:  

I. schvaluje Statut a Jednací řád NSK dle materiálu č. NSK-03-
2015-01, 

II. ukládá sekretariátu NSK předložit Statut a Jednací řád NSK 
ministryni pro místní rozvoj k podpisu. 

 

Usnesení č. NSK-01/2015: 



 

 

Shrnutí zasedání Komory ITI a IPRÚ 

David Koppitz 



• Shrnutí aktivit MMR směrem k ukotvení integrovaných nástrojů, vč. Metodického 
centra  

 

• Jednání ITI s ŘO - OP ŽP přislíbilo další diskuzi o průmětu ITI a OPŽP, OP VVV umožní 
SC2 v PO1 a přizve nositele ITI k tvorbě KAP / MAP  

• Jednání IPRÚ s ŘO - OP ŽP přislíbilo diskusi o uplatnění bonifikace, OP PIK bonifikaci 
nezamýšlí, OP VVV přizve nositele IPRÚ k tvorbě KAP / MAP – pokračování diskuze 

• Členové komory se shodli na tom, že je při vyjednávání třeba hledat kompromisní 
řešení vyplývající z OP i z integrovaných strategií – VIZ USNESENÍ 

• Dopracování/aktualizace metodického (MPIN) a tematického rámce (NDÚD)   

• Vyhlašování zacílených výzev pro integrované projekty – preference MMR 

• Prezentován způsob řešení nositelství ITI – funkce a obsah činností ZS ITI a povaha 
veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi jádrovým městem a ŘO OP – VIZ USNESENÍ 

• Vyvolání společného jednání MMR, nositelů ITI a EK zejména k vyjasnění obsahu 
odpovědnosti měst za výběr operací 

• Upřesnění rozsahu a způsobu financování projektů na podporu činností ZS ITI v rámci 
OPTP 

 

Shrnutí závěrů ze zasedání Komory ITI a IPRÚ 



Aktuální informace o právních aspektech nositelství 
Integrovaných územních investic 

 

Národní stálá konference:  

I. bere na vědomí aktuální informace o právních aspektech 
nositelství Integrovaných územních investic dle materiálu  
č. NSK-KURB-03-2015-01. 

 

Usnesení č. NSK-02/2015: 



 

Doporučení o dalším postupu v uplatnění integrovaných 
nástrojů 

 

Národní stálá konference:  

I. doporučuje Řídicím orgánům a nositelům integrovaných nástrojů ITI  
a IPRÚ pokračovat ve dvoustranných jednáních o promítnutí požadavků  
a potřeb v území do zpracovávaných integrovaných strategií  
a informovat MMR o výsledcích jednání, T: 30. 4. 2015. 

 

 

 

 

 

Usnesení č. NSK-03/2015: 
 

 
 



 

 

Shrnutí zasedání Komory regionální 

Klára Dostálová 



• Systém RSK implementován a jsou připravována další 

zasedání 

• RSK očekávají zintenzivnění procesu metodické 

podpory zpracování RAP 

Shrnutí závěrů ze zasedání Komory regionální 



Národní stálá konference:  

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu Regionálních akčních plánů 
SRR 2014-2020 

II. doporučuje MMR dokončit metodiku tvorby Regionálních akčních plánů 
SRR 2014-2020, T: 10. 4. 2015  

III. doporučuje ŘO jednat s Regionálními stálými konferencemi pod vedením 
MMR o promítnutí vzájemných potřeb do Regionálních akčních plánů SRR 
2014-2020 a informovat o výsledcích sekretariát NSK, T: 31. 5. 2015  

IV. doporučuje Komorám NSK nominovat své zástupce do platforem 
jednotlivých OP pro plánování výzev, T: 3. 4. 2015 

V. doporučuje ŘO, které nezřizují ZS v souladu s čl. 7 Nařízení o EFRR, zajistit 
účast zástupců všech tří Komor NSK ve všech platformách jednotlivých OP pro 
plánování výzev.   

 

Usnesení č. NSK-04/2015: 



 

 

Shrnutí zasedání Komory CLLD 

František Kubeš 



• Zástupci KS MAS upozornili na procesní problémy 

standardizace MAS – MZe prověří situaci na SZIF 

• Výběr oprávněných MAS v OPZ a OPŽP – diskuze ke 

kritériím zahrnutým do vzorce MPSV pro výběr MAS 

• Diskutuje se o klíčových projektech MAS – možnost 

realizace v případě, že MAS nebude vybrána k podpoře  

v rámci OPZ SC 2.3.1 

Závěry z zasedání Komory CLLD 



• Zástupci KS MAS upozornili na možnost, že vybraná 
MAS nebude mít zájem o realizaci aktivit 

• např. OP ŽP – nereálná výše alokací, objem nelze vyčerpat, 
může vytvářet negativní obraz schopností MAS, nejsou známy 
aktuální podklady pro stanovení alokací  

• IROP – příprava výzvy na SC 4.2 – předpokládané 
vyhlášení výzvy červenec 2015, podmínka pro 
způsobilost výdajů - standardizace MAS a schválená 
SCLLD 

• Řeší se nastavení kontrol po standardizaci ŘO IROP, 
MZe, SZIF 

 

Závěry z zasedání Komory CLLD 



• IROP - není možné rozšířit podporované aktivity 

MAS (např. zdravotnictví, kulturní dědictví) 

• Shoda na pozvání zástupců OP VVV 

• CLLD v RAP – pro informaci 

• Členství v platformách pro plánování výzev 

programů (MPSV – Programové partnerství, 

IROP – počítají s jedním zástupcem)  

 

 

Závěry z zasedání Komory CLLD 



Národní stálá konference:  

I. bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy 

integrovaného nástroje Komunitně vedený místní rozvoj. 

 

Usnesení č. NSK-05/2015: 



 

Závěrečná diskuze, podněty 



 

Závěr předsedkyně NSK  
 

Klára Dostálová 
1. náměstkyně ministryně  

 


