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STATUT  

CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV  

 

 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ (PREAMBULE) 

 

V souladu s  nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterými se 

stanovují podrobná pravidla nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, zřizuje Česká republika Celostátní síť 

pro venkov (dále jen Síť). Tato Síť bude seskupovat organizace a správní orgány podílející se 

na rozvoji venkova a zemědělství. Síť bude podle čl. 67 následně podřízena společné 

Evropské síti pro rozvoj venkova.  

 

Zřizovatelem Sítě je Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen MZe) a Síť bude komunikační 

platformou Programu rozvoje venkova (dále jen PRV). Úkolem Sítě bude upevňovat a šířit 

nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství, sběr informací o nejlepší praxi, 

setkávání aktérů a semináře pro osoby, které se aktivně podílí na rozvoji venkova a 

zemědělství.  

 

 

CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV  
 

 

ČÁST I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 

Článek 1 

Složení 

 

 

1. Síť je tvořena zástupci organizací a správních orgánů podílejících se na rozvoji venkova 

a zemědělství.  

2. Zakládajícími členy Sítě jsou členové Monitorovacího výboru EAFRD a dále Národní 

síť Místních akčních skupin, Národní observatoř venkova, Česká zemědělská univerzita, 

Jihočeská univerzita, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.  

3. Síť řídí Řídící orgán Sítě. 

4. Veškerých aktivit Sítě se mohou zúčastnit zástupci Řídícího orgánu Sítě a Evropské 

komise.  

5. Seznam členů Sítě bude uveřejněn na internetovém portálu Sítě.  
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ČÁST II 

ČINNOST A ORGANIZACE 

 

 

Článek 2 

Působnost a cíle Sítě 
 

Síť plní následující úkoly: 

 

1. Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a 

zemědělství. 

2. Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za 

účelem technické asistence pro projekty národní a mezinárodní spolupráce. 

3. Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství. 

4. Zajistit sběr informací a údajů o nejlepší praxi a dalších poznatků s cílem využít 

zkušeností o nejlepší praxi, ale i o praxi špatné. Tímto cílem se zvýší účinnost politiky 

rozvoje venkova a zemědělství.  

5. Organizace seminářů, setkání, pracovních týkajících se subjektů podílejících se na 

rozvoji venkova a zemědělství.  

6. Vytvoření databáze expertů a poradců a systému certifikace poradců pro venkov a 

zemědělství pro osu III a IV PRV.  

7. Založení a provozování internetového portálu Sítě, který bude komunikačním, 

propagačním a marketingovým nástrojem MZe, PRV, členů a partnerů Sítě. 

 

 

Článek 3 

Struktura řízení Sítě 

 

 

1. Řídící orgán Sítě  

 Řídící orgán Sítě je garantem všech aktivit Sítě a odpovídá za dodržování statutu 

a jednacího řádu Sítě. 

 Činnost Řídícího orgánu Sítě vykonává odbor venkovských podpor PRV MZe.  

 Zástupci Řídícího orgánu Sítě se účastní zasedání Koordinačního výboru Sítě, 

Koordinačního výboru a podvýboru LEADER Evropské Sítě pro rozvoj venkova. 

 

2. Koordinační výbor Sítě 

 Koordinační výbor Sítě je zřízen v rámci Monitorovacího výboru EAFRD jako jeho 

pracovní skupina pro Síť a je dále rozšířen o zástupce Národní sítě MAS a případně 

dalších organizací působících plošně v oblasti rozvoje venkova a zemědělství. 

 Koordinační výbor Sítě má maximálně 15 členů. 
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 Koordinační výbor Sítě je složen proporcionálně a to vždy z jednoho zástupce za 

organizaci, která má zastřešující charakter a sdružuje pod sebou jiné organizace či 

subjekty. 

 Koordinační výbor Sítě má funkci poradní. Spolupracuje s Řídícím orgánem Sítě 

a Sekretariátem Sítě na přípravě a koordinaci činností Sítě. 

 Konzultuje a dává doporučení v otázkách změny Akčního plánu a ročních prováděcích 

plánů a přispívá k výběru a koordinaci tématické činnosti, kterou bude Síť vykonávat. 

 

3. Sekretariát Sítě 

 Sekretariát Sítě je zřízen MZe a je odpovědný Řídícímu orgánu Sítě. 

 Sekretariát Sítě zajišťuje celkovou činnost Sítě . 

 Zabezpečuje plnění Akčního plánu, ročních prováděcích plánů a samotné fungování 

Sítě. 

 

4. Tématické pracovní skupiny Sítě 

 Tématické pracovní skupiny jsou zřizovány dočasně, dle aktuálních potřeb.  

 Tématické pracovní skupiny řeší zejména aktuální otázky rozvoje venkova a 

zemědělství.  

 Tématické pracovní skupiny ustanovuje Řídící orgán Sítě. 

 Tématické pracovní skupiny metodicky řídí Sekretariát Sítě, který definuje jejich účel a 

cíle, kterých se má dosáhnout. 

 

 

Článek 4 

Nastavení mechanismu Sítě 

 

 

1. Akční plán 

 Je rámcem fungování Sítě a programovým dokumentem. 

 Je základem pro realizaci opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov a je 

v souladu s PRV.  

 Vymezuje cíle Sítě, nástroje, kterými budou tyto cíle prováděny, mechanismy uvnitř 

Sítě, organizační zajištění Sítě, členství v Síti, finanční zajištění Sítě. 

 Akční plán zpracovává odbor venkovských podpor PRV - MZe 

 Je dán na vědomí Monitorovacímu výboru EAFRD.   

 Schvaluje ho ministr zemědělství 
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2. Roční prováděcí plány 

 Vytvářejí rámec realizace veškerých aktivit Sítě. 

 Rozpracovávají nástroje, pomocí nichž jsou implementovány cíle Sítě, a to 

prostřednictvím s Fichí ročního prováděcího plánu, která obsahuje charakteristiku 

užitého nástroje a popis dílčích aktivit realizovaných na příslušné plánovací období, 

časový harmonogram plánovaných aktivit, popis organizačního zajištění, komunikační 

strategii a finanční plán. To vše pro každý nástroj Sítě zvlášť. 

 Jsou navrhovány v rámci diskuse s partnery Sítě na lokální i centrální úrovni. 

 Připravuje je Sekretariát Sítě ve spolupráci s Řídícím orgánem Sítě a jsou projednávány 

s Koordinačním výborem Sítě. 

 Schvaluje je 1. náměstek ministra a jsou dávány na vědomí Monitorovacímu výboru 

EAFRD. 

  

 

Článek 5 

Činnost Sítě 

 

 

Činnost Sítě se řídí platným jednacím řádem, který je vypracován odborem venkovských 

podpor PRV a schválen Sítí. Vstupuje v platnost schválením na ustavujícím jednání Sítě. 

 

 

Článek 6 

Přijímání rozhodnutí 

 

 

V rámci svých zasedání dávají členové Sítě doporučení k realizaci aktivit Sekretariátu Sítě. 

Doporučení jsou přijímána formou konsensu. 

   

ČÁST III 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 

Článek 7 

 

 

Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení ministrem/yní zemědělství. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne               2008 ...........................................  

 Mgr. Petr Gandalovič 
   ministr zemědělství 

                 České republiky 


