
 

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro přípravu 

řídicí dokumentace 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 souladu s původním záměrem na sjednocení a automatizaci 

procesů souvisejících s organizací zasedání monitorovacích výborů v programovém období 2014-

2020 byl v monitorovacím systému pro toto programové období (MS2014+) připraven a spuštěn 

modul, který umožňuje organizaci jednání monitorovacích výborů zajišťovat prostřednictvím 

jednotného technického řešení, je nutné podle této skutečnosti upravit také jednací řády a statuty 

monitorovacích výborů tak, aby odpovídaly připravenému technickému řešení. Původní znění 

příslušných dokumentů stanovuje realizaci dotčených kroků prostřednictvím elektronické komunikace 

(e-mailem). MMR-NOK připravil aktualizované verze uvedených dokumentů, které plně odpovídají 

připravenému technickému řešení. Současně MMR-NOK tyto aktualizované vzory předložil zástupcům 

Evropské komise k posouzení a příp. dalším připomínkám s ohledem na skutečnost, že programové 

období 2014–2020 je v samém počátku a tato potřeba konzultace vzorů statutu a jednacího řádu 

s Evropskou komisí vyvstala i z již proběhlých přípravných monitorovacích výborů, na kterých zástupci 

Evropské komise uplatňovali připomínky k výše uvedeným dokumentům. Připomínky Evropské komise 

byly řádně vypořádány a relevantní připomínky byly do vzorů statutu a jednacího řádu zapracovány. 

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.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-

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

Účinnost 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dne 7. května 2015 s účinností od 15. května 2015. 

Přílohy  

1) Vzor – Jednací řád monitorovacího výboru (verze 2) 

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