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JEDNACÍ ŘÁD 

CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV  

 
 

 

ČÁST I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 

Jednací řád Sítě vyplývá ze statutu Sítě.  

 

 

ČÁST II 

ČINNOST  

 
 

Článek 1 

Řídící orgán Sítě 

 

 

1. Řídící orgán Sítě je garantem všech aktivit Sítě. 

2. Zástupci Řídícího orgánu Sítě se účastní zasedání Koordinačního výboru Sítě, 

Koordinačního výboru a podvýboru Leader Evropské Sítě pro rozvoj venkova, zasedání 

Sítě, Tématických pracovních skupin, Regionálních a Krajských sítí. 

3. Zástupci Řídícího orgánu Sítě mají právo zúčastnit se jakýchkoliv aktivit Sítě. 

4. Komunikuje s Evropskou Sítí pro rozvoj venkova (Contact Point). 

5. Činnost Řídícího orgánu Sítě vykonává odbor venkovských podpor PRV MZe. 

6. Řídící orgán Sítě je příjemcem finančních prostředků z opatření V.2 „Zřízení a provoz 

Celostátní sítě pro venkov“. Pro zajištění činnosti Sítě připraví projekt technické pomoci 

na základě ročního prováděcího plánu spolu se žádostí. Na základě schváleného ročního 

prováděcího plánu jsou Řídícímu orgánu Sítě a následně Sekretariátu Sítě přiděleny 

prostředky na jeho činnost a výkon aktivit v rámci Sítě. 

7. Řídící orgán Sítě zajišťuje zřízení Sekretariátu Sítě. 

8. Při vykonávání funkce Řídícího orgánu Sítě spolupracuje odbor venkovských podpor 

PRV s odborem Řídící orgán PRV.  

9. Řídící orgán Sítě koordinuje své aktivity s odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství 

v oblastech jeho působnosti. 

10. Řídící orgán Sítě koordinuje a spolupracuje na aktivitách se Sekcí informační 

v oblastech její působnosti. 

11. Spolupracuje na hodnocení činnosti Sítě – spolupracuje s experty. Ve spolupráci 

s Monitorovacím výborem EAFRD monitoruje činnost, konzultuje výroční zprávy 

o fungování PRV a činnosti Sítě. 

12. Pravidelně komunikuje se Sekretariátem Sítě a Koordinačním výborem Sítě 

o implementaci Akčního plánu, ročních prováděcích plánů a případných změnách 

Akčního plánu. 
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.  

 

Článek 2  

Koordinační výbor Sítě 
 

 

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

a Sekretariátem Sítě na přípravě a metodickém řízení činností Sítě. Spolupracuje na 

hodnocení Sítě. 

2. Koordinační výbor 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. 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. 

4. Koordinační výbor Sítě má maximálně 15 členů. 

5. 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. 

6. Ve své činnosti se řídí statutem a jednacím řádem Monitorovacího výboru EAFRD. 

7. Podílí se na monitorování aktivit Sítě. 

8. Ve spolupráci s Řídícím orgánem Sítě a Sekretariátem Sítě zajišťuje svá pravidelná 

zasedání – cca. 4 x ročně. 

9. Předsedou Koordinačního výboru Sítě je zástupce odboru Řídící orgán PRV-MZe. 

 

 

Článek 3 

Sekretariát Sítě 

 

 

1. Celková činnost Sítě je zajišťována prostřednictvím Sekretariátu Sítě, který zabezpečuje 

plnění Akčního plánu, ročních prováděcích plánů a samotné fungování Sítě. 

2. Připravuje roční prováděcí plány spolu s Řídícím orgánem Sítě. Roční prováděcí plány 

jsou projednávány s Koordinačním výborem Sítě. 

3. Koordinuje činnost Regionálních a Krajských sítí a Tématických pracovních skupin. 

4. Připravuje výroční zprávy o implementaci Akčního plánu a odevzdává je Řídícímu 

orgánu Sítě a Koordinačnímu výboru Sítě. 

5. Vykonává také činnost sekretariátu Koordinačního výboru Sítě a pomáhá 

 v organizování jeho zasedání (4x ročně). 

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

7. Činnost Sekretariátu vykonávají odbory krajských agentur pro zemědělství a venkov na 

regionální, krajské a centrální úrovni. 
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8. Je povinen pravidelně komunikovat s Řídícím orgánem Sítě o naplňování Akčního 

plánu a ročních prováděcích plánů. 

 

 

Článek 4  

Regionální a Krajské sítě 

 

 

Síť je rozdělena do regionálních a krajských subsítí, které budou sdružovat odbory krajských 

agentur pro zemědělství a venkov (jako Sekretariát Sítě), jim organizačně podřízená oddělení 

agentur pro zemědělství a venkov a subjekty působící ve venkovském prostoru na úrovni 

okresů a krajů. Regionální a krajské sítě zajistí mezisektorové provázaní a integrovaný přístup 

k rozvoji venkova a zemědělství. Prostřednictvím odborů krajských agentur pro zemědělství a 

venkov a jim organizačně podřízených oddělení agentur pro zemědělství a venkov bude 

zajišťován vzájemný přenos informací mezi MZe a aktéry na krajské a regionální úrovni. 

Takto navržená struktura zajistí efektivní obousměrný přenos informací a dosah Sítě 

celoplošně do regionů. Zároveň začleňuje do rozvoje venkova a zemědělství všechny regiony 

a dává jim možnost účastnit se aktivit realizovaných prostřednictvím Sítě.   

 

1. Regionální úroveň (50 regionálních koordinačních center MZe - oddělení agentur 

pro zemědělství a venkov) 

 oddělení agentur pro zemědělství a venkov efektivně využívají všech nástrojů Sítě a 

především uplatňují princip osobního přístupu ke klientovi na regionální úrovni. 

 oddělení agentur pro zemědělství a venkov se podílí na monitoringu a poradenské 

činnosti při realizaci PRV. 

 oddělení agentur pro zemědělství a venkov poskytují informace o programech MZe 

směrem ke klientům. 

 oddělení agentur pro zemědělství a venkov zajišťují sběr informací o průběhu 

realizovaných projektů v regionu a o dokončených projektech (podklady pro 

vyhodnocení případových studií nejlepší praxe) za účelem jejich prezentace a tvorby 

databáze projektů nejlepší praxe. 

 oddělení agentur pro zemědělství a venkov zajišťují sběr informací o venkovských 

projektech zajišťovaných jinými subjekty 

 oddělení agentur pro zemědělství a venkov si zpracovávají regionální plán aktivit a 

návrh rozpočtu na jeho realizaci. 

 

2. Krajská úroveň (13 krajských koordinačních center MZe - odbory krajských 

agentur pro zemědělství a venkov) 

 odbory krajských agentur pro zemědělství a venkov zajišťují metodické vedení Sítě na 

krajské úrovni. 

 odbory krajských agentur pro zemědělství a venkov rovněž zajistí přenos informací 

z centra do regionů a z regionů do centra. 
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 odbory krajských agentur pro zemědělství a venkov zajišťují komunikaci a koordinaci 

aktivit na krajské úrovni – komunikace s krajskými úřady. 

 odbory krajských agentur pro zemědělství a venkov zpracovávají krajský plán aktivit Sítě 

a návrh rozpočtu na jeho zajištění. 

 

 

Článek 5 

Zasedání 

 

 

1. Zasedání Sítě na celorepublikové úrovni svolává Řídící orgán Sítě dle potřeby, nejméně 

však dvakrát ročně prostřednictvím Sekretariátu Sítě 

2. Zasedání na krajské a regionální úrovni zajišťují podle potřeby odbory krajských 

agentur pro zemědělství a venkov jako Sekretariát Sítě. 

3. Zasedání Tématických pracovních skupin Sítě zajišťuje Sekretariát Sítě.  

4. Oznámení o svolání zasedání obdrží řádní členové Sítě písemně a současně 

elektronickou cestou a bude zveřejněno na internetovém portálu Sítě. 

 

 

Článek 6 

Průběh jednání a účast zástupců dalších orgánů a institucí 

 

 

1. Jednání Sítě je veřejné. 

2. Pracovním jazykem jednání je čeština. Pro přizvané cizí státní příslušníky může 

Sekretariát Sítě zajistit tlumočení.  

3. Řídící orgán Sítě i členové Sítě si mohou, považují-li to za vhodné, vyžádat účast 

dalších zástupců orgánů státní správy, Evropské komise, či jiných domácích i 

zahraničních odborníků.  

4. Statut a jednací řád Sítě je k dispozici v odboru venkovských podpor PRV a na 

internetovém portálu Sítě.  

 

 

Článek 7 

Zápisy ze zasedání Sítě 

 
 

1. Zápisy ze zasedání Sítě obsahují prezenční listinu, shrnutí projednaných bodů, obsah 

přijatých závěrů a doporučení a budou vyvěšeny na internetovém portálu Sítě.  

2. Návrhy zápisů ze zasedání Sítě jsou zaslány všem účastníkům jednání Sítě do tří týdnů  

od data jednání Sítě. Zápis vyhotovuje Sekretariát Sítě. 
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ČÁST III 

ČINNOST TÉMATICKÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN 

 

 

Článek 7 

Zřízení a činnost Tématických pracovních skupin 

 

 

1. Řídící orgán Sítě ustanovuje Tématické pracovní skupiny (dále jen PS) pro řešení 

specifických problematik Programu rozvoje venkova. 

2. PS předkládají na základě výsledků své činnosti návrhy a doporučení Řídícímu orgánu 

Sítě. 

 

 

Článek 8 

Složení 

 

 

1. PS zřízené v rámci Sítě jsou tvořeny členy Sítě, zástupci Řídícího orgánu Sítě a případně 

odborníky podílejícími se na realizaci Programu rozvoje venkova. 

2. PS řídí pracovník Řídícího orgánu Sítě, případně Sekretariátu Sítě. 

 

 

Článek 9 

  Zasedání  

 

 

1. Jednání PS zřízené v rámci Sítě je veřejné. 

2. Pracovník Řídícího orgánu Sítě pověřený řešením specifické problematiky ve spolupráci 

se Sekretariátem Sítě vyzve (písemně, elektronickou cestou) členy Sítě k účasti na 

jednání PS zřízené v rámci Sítě za účelem řešení specifické problematiky  

3. Pracovník Řídícího orgánu Sítě stanoví termín zasedání a navrhne program zasedání.  

4. Oznámení termínu zasedání obdrží řádní členové PS písemně nebo elektronickou cestou 

včetně doprovodné dokumentace nejméně sedm pracovních dnů před konáním zasedání. 

Zasedání PS organizačně zabezpečí Sekretariát Sítě.  

5. Návrhy a doporučení PS jsou předkládány Řídícímu orgánu Sítě k projednání. Pokud 

jsou akceptovány, jsou zveřejněny na internetovém portálu Sítě. 

 

 

Článek 10 

Zápisy ze zasedání PS 

 

 

1. Zápisy ze zasedání PS vyhotovuje Sekretariát Sítě. 
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2. Zápisy ze zasedání PS obsahují prezenční listinu, shrnutí projednaných bodů a obsah 

přijatých doporučení. 

3. Návrhy zápisů ze zasedání PS jsou zaslány všem účastníkům zasedání PS nejpozději 

do dvou týdnů. V případě, že účastníci PS neuplatní do pěti pracovních dnů od data 

odeslání návrhu zápisu žádné připomínky, je zápis považován za schválený.  

4. Zápis ze zasedání PS je k dispozici v Sekretariátu Sítě. 

 

 

ČÁST IV 
 

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti projednáním členy Sítě a jeho podpisem Ministrem 

zemědělství ČR. 

 

 

V Praze dne               2008  

 

 ...........................................  

 Mgr. Petr Gandalovič 
   ministr zemědělství 

                 České republiky 

        


