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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …………… 2010,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 16d odstavce 1 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 6f znějí :
„(1) Členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti, a
to nejpozději do 90 dnů ode dne, ve kterém se konalo ustavující zasedání zastupitelstva kraje,
nebo ode dne, kdy došlo k zániku funkce člena výboru podle odstavce 2. Je-li region
soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů. Je-li region soudržnosti tvořen více
kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy. Zastupitelstvo kraje může člena výboru
odvolat.
(2) Funkce člena výboru zaniká
a) zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje,
b) odvoláním, nebo
c) odstoupením.
(3) Nezvolí-li příslušné zastupitelstvo kraje člena výboru ve lhůtě stanovené v odstavci 1,
může ministr pro místní rozvoj na neobsazené místo ve výboru jmenovat náhradníka z řad
zaměstnanců Ministerstva. Náhradník má práva a povinnosti člena výboru, a to do doby, než
ho nahradí příslušné zastupitelstvo kraje nově zvoleným členem výboru.
(4) Funkce člena výboru je veřejnou funkcí6f). Člen výboru je povinen se zúčastňovat
zasedání výboru a plnit úkoly, které mu výbor uloží.
(5) Výbor rozhoduje usnesením. V případě regionu soudržnosti tvořeného jedním krajem je
výbor usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. K přijetí
usnesení je v tom případě třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.
______________________________________
6f)

§ 5, 200 a 201 zákoníku práce.“.

2. V § 16e odst. 1 písmena a) a b) znějí:
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změn těchto dokumentů,
b) výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo
dokumentace k jednotlivým výzvám,“.
3. V § 16e odstavec 2 zní:
„(2) Výboru je vyhrazeno schvalování rozpočtu Regionální rady, rozpočtového výhledu
Regionální rady a závěrečného účtu Regionální rady. Závěrečný účet Regionální rady spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok
projedná výbor do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě případných
nedostatků.“.
4. V § 16f odst.1 se věta druhá nahrazuje větou „V případě regionu soudržnosti tvořeného
více kraji se počet místopředsedů stanoví tak, aby každý kraj měl ve výboru své zastoupení
buď na místě předsedy, nebo místopředsedy.“.
5. V § 17 odst. 5 se za slova
Regionální rady“.

„rozpočet úřadu“ vkládají slova „jako součást rozpočtu

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.
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I. Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje“) je předkládán
podle bodu II.2 usnesení vlády ze dne 15. března 2010 č. 212 k návrhu legislativních a
dalších změn za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
A. Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
Podle bodu 3 části první (procesní pravidla) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace
(RIA) nebyla RIA na tento návrh aplikována, neboť jde o případ, na který se vztahuje
výjimka. Návrh obsahuje změny procesního a technického charakteru, bez dopadů na věcnou
stránku právního předpisu.
B. Zhodnocení dosavadního platného právního stavu
Zákon o podpoře regionálního rozvoje byl ve své základní podobě schválen Parlamentem
České republiky dne 29. června 2000 s účinností od 1. ledna 2001 (uveřejněn ve Sbírce
zákonů v částce 73/2000 na straně 3549). Od té doby byl několikrát novelizován. V roce 2002
zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, v části šestnácté (čl. XVI.), ze dne 13. června 2002, dne 14. března
2006 pak zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o veřejných zakázkách, v části desáté (čl. X. - XI.), zákonem č. 109/2006 Sb. ze dne
14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních
službách, část třináctá (čl.XVI.) a zákonem č. 186/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o změně
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, část
dvanáctá (čl. XIII.). Poté byl novelizován zákonem č. 66/2007 Sb. ze dne 7. března 2007,
dále zákonem č. 154/2009 Sb. ze dne 7. května 2009 a prozatím poslední novelizace byla
provedena zákonem č. 199/2010 ze dne 24. května 2010.
V části čtvrté zákon o podpoře regionálního rozvoje vytváří podmínky pro aplikaci politiky
hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie. K tomu vymezuje tzv. regiony soudržnosti,
jejichž území je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2 (v ČR je podle této
úpravy celkem 8 regionů soudržnosti, které zahrnují území 1 - 3 krajů). Návazně obsahuje
pravidla pro činnost orgánů určených pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. V
jednotlivých regionech soudržnosti proto zákon o podpoře regionálního rozvoje zřizuje tzv.
Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „Regionální rada“).
Regionální rady jsou právnickými osobami, které plní úkoly řídícího orgánu příslušného
Regionálního operačního programu pro daný region soudržnosti. Regionální rada k výkonu
své činnosti ustavuje své vlastní orgány (výbor Regionální rady, předsedu Regionální rady a
úřad Regionální rady). Členy výboru rady volí ze svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří
region soudržnosti, přičemž výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací svěřeného
regionálního operačního programu. Výbor volí a odvolává z řad svých členů předsedu a
místopředsedy. Předseda je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze
své činnosti je odpovědný výboru.
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pro podmínky hlavního města Prahy následně upravena zákonem č. 66/2007 Sb. (v regionu
soudržnosti Praha vykonává podle této úpravy pravomoci a působnosti Regionální rady hlavní
město Praha v přenesené působnosti).
Příslušnost ke kontrole obecných působností Regionálních rad upravených zákonem
o podpoře regionálního rozvoje (nejde-li o kontrolu upravenou zvláštními právními předpisy,
jako např. v oblasti finanční kontroly ve veřejné správě) lze odvodit z ustanovení § 16 odst. 5
zákona o podpoře regionálního rozvoje, podle něhož se na vztah státu a Regionální rady při
činnostech upravených zákonem (tedy včetně kontroly a dozoru nad touto činností), použijí
obdobně ustanovení o přenesené působnosti krajů. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, upravuje kontrolu a dozor nad přenesenou působností
v ustanoveních § 81 a násl., přičemž jak dozor, tak i kontrolu přenesené působnosti svěřuje
věcně příslušným ministerstvům (viz § 84, § 86 odst. 1 a § 92a písm. b/ zákona o krajích).
V souladu s právní úpravou obsaženou v zákoně o podpoře regionálního rozvoje je zde věcně
příslušným ministerstvem Ministerstvo pro místní rozvoj.
C. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Obecným důvodem ke zpracování návrhu novely zákona o podpoře regionálního rozvoje je
iniciativa zaměřená na zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
V této souvislosti Národní orgán pro koordinaci ustavený při Ministerstvu pro místní rozvoj
na základě podkladů získaných od Regionálních rad jednotlivých regionů soudržnosti
shromáždil náměty a požadavky na doplnění a změny právní úpravy koordinace hospodářské
a sociální soudržnosti obsažené v zákoně o podpoře regionálního rozvoje. Cílem je vytvořit
vhodnější podmínky pro působení Regionálních rad a pro zlepšení vnitřní součinnosti jejích
orgánů. Současně je požadováno přesněji vymezit vazby členů výborů Regionálních rad na
orgány kraje (krajská zastupitelstva).
Novelizace by měla stanovit nebo upřesnit
 působnost výboru Regionální rady pro schvalování výzvy k překládání projektů
Regionálního operačního programu a související dokumentace,
 termín projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
Regionální rady,
 povinnosti člena výboru Regionální rady,
 způsob a podmínky volení a odvolávání členů výboru Regionální rady především
v návaznosti na výsledky voleb do krajských zastupitelstev.
V rámci novelizace této části zákona budou rovněž provedeny menší upřesňující a
aktualizační legislativně technické úpravy dotčené části zákona (vzájemné sladění užívaných
pojmů, upřesnění odkazu na související pracovně právní úpravy).
D. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Implementace a finanční řízení operačních programů musí být realizovány v souladu
s předpisy přijatými na úrovni Evropské unie a s právním řádem České republiky. Vzhledem
k množství prostředků, které jsou alokovány v tomto programovém období na úrovni regionů,
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Regionálních operačních programů, byla prováděna dostatečně pohotově, efektivně a
transparentně.
K upřesnění procesní úpravy spojené s činností Regionální rady směřuje návrh na doplnění
termínu projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření
Regionální rady.
Na zjednodušení řídících činností a zvýšení transparentnosti řízení operačních programů je
zaměřen návrh na upřesnění působnosti výboru Regionální rady při schvalování opatření
v oblasti publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu (původní obecná
formulace je nahrazena upřesněním, že výbor Regionální rady schvaluje výzvy k překládání
projektů a s nimi spojenou dokumentaci).
Úprava povinnosti členů výboru Regionální rady sleduje shodný cíl jako obdobná úprava
obsažená v § 34 odst. 2 krajského zřízení.
Cílem doplňující úpravy způsobu a podmínek volení a odvolávání členů výboru Regionální
rady v návaznosti na výsledky voleb do krajských zastupitelstev je usnadnit a urychlit
provádění změn složení výboru Regionální rady po volbách do krajských zastupitelstev a
přispět tak k zabezpečení kontinuální funkčnosti Regionálních rad nezbytné pro řízení
Regionálních operačních programů.
E., F., G. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, slučitelnosti s akty práva Evropské unie a vztahu a dopadů navrhovaného
řešení na rovnost mužů a žen
Zákon o podpoře regionálního rozvoje byl zpracován v souladu s ústavním pořádkem a
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Založení působnosti
Regionálních rad novelizací obsaženou v zákoně č. 138/2006 Sb. vycházelo z úpravy
postavení řídících orgánů Regionálních operačních programů obsažené v nařízení (ES)
č. 1260/1999 s přihlédnutím k právní úpravě připravované pro další plánovací období EU.
Princip rovnosti mužů a žen není novelou narušen.
Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje zaměřená na upřesnění postavení a působnosti
Regionálních rad respektuje obecnou úpravu obsaženou v čl. 59 a 60 nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES)
č. 1260/1999.
Lze proto konstatovat, že návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje je slučitelný
s právem EU.
H. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje pouze podrobněji upravuje některé procesní
vztahy spojené s působením Regionální rady, s vnitřní součinnosti jejích orgánů a ve vztahu
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výboru Regionální rady.
Z tohoto pohledu lze hodnotit finanční dopady navrhovaných úprav za řešitelné v rámci
běžných rozpočtů Regionálních rad a krajů.
Dopady navrhovaného opatření, při němž by ministr pro místní rozvoj mohl jmenovat ze
zaměstnanců jím řízeného ministerstva členy výboru Regionální rady (pokud by je příslušný
kraj nezvolil ve stanovené 90denní lhůtě od ustavujícího zasedání nově zvoleného
zastupitelstva nebo ode dne zániku funkce člena výboru – viz Čl. I bod 1), lze považovat za
výjimečné, značně závislé na konkrétních podmínkách příslušné Regionální rady, a tím i
obtížně vyčíslitelné.
Z povahy úpravy plyne, že je neutrální ve vztahu k dopadům na jiné právnické a fyzické
osoby, v souvislosti s navrhovanou novelizací u nich nelze předpokládat navýšení finančních
nebo jiných nákladů.
II. Zvláštní část
K Čl. I

K bodu 1
Je navrhováno v zákoně výslovně upravit povinnost zastupitelstva kraje tvořícího region
soudržnosti zvolit nové členy výboru Regionální rady v 90denní lhůtě od ustavujícího
zasedání krajského zastupitelstva nebo ode dne zániku funkce člena výboru (zánikem
mandátu člena zastupitelstva kraje, odvoláním člena výboru nebo jeho odstoupením).
Po marném uplynutí této lhůty je navrhováno umožnit ministru pro místní rozvoj jmenovat na
příslušné místo člena výboru náhradníka z řad zaměstnanců ministerstva Jmenování
náhradníka by provedl ministr pro místní rozvoj svým rozhodnutím. Náhradník by ve výboru
působil do doby, než ho krajské zastupitelstvo nahradí svým nově zvoleným členem výboru..
Jmenování náhradníka na místo člena výboru by připadalo v úvahu zejména v případě, pokud
by bylo nezbytné zajistit narušenou usnášeníschopnost výboru v zájmu plynulé realizace
Regionálního operačního programu.
Pro členy výborů Regionálních rad je dále navrhována úprava povinností obdobně jako pro
jejich činnost v rámci krajských zastupitelstev (viz § 34 odst. 2 zák. č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů).
V úpravě poznámky pod čarou č. 6f jde o aktualizaci odkazu na příslušná ustanovení
zákoníku práce přijatého zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který
nahradil úpravu obsaženou v zákoně č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 2
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o operačních programech. Namísto původní obecné formulace o schvalováním opatření
v oblasti publicity a informovanosti je navrhována konkretizace spočívající v tom, že výbor
Regionální rady schvaluje výzvy k překládání projektů Regionálního operačního programu a
s nimi spojenou dokumentaci. Úprava kromě toho aktualizuje a upřesňuje označení
schvalované dokumentace Regionálních operačních programů v souladu se současnou praxí.
K bodu 3
Jde o potřebné doplnění povinnosti výboru schvalovat rozpočtový výhled (s tímto institutem
počítá ve vztahu k územním samosprávným celkům a svazkům obcí právní úprava obsažená
v § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů). Kromě toho je zde doplněn chybějící termín projednávání závěrečného
účtu Regionální rady a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření. Obdobná úprava
termínu projednávání dokumentů je obsažena také v § 19 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo v § 43 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 4
Tato úprava je legislativně technické povahy. Navrhované znění lépe respektuje zavedení
legislativní zkratky „předseda“ (pro předsedu Regionální rady) v § 16 odst. 4 a zamezuje tak
případným nejasnostem při výkladu předmětného ustanovení.
K bodu 5
Vzhledem k tomu, že rozpočet úřadu Regionální rady není připravován samostatně, ale jako
součást celkového rozpočtu Regionální rady, je navrhováno tuto skutečnost v zákoně upřesnit.
K Čl. II
Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení vzhledem k tomu, že předmětná právní úprava nevyžaduje delší přechodné
období pro přípravu podmínek spojených s uplatňováním navrhovaných změn.

V Praze dne 1. prosince 2010

předseda vlády

ministr pro místní rozvoj
Ing. Kamil Jankovský, v.r.
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Část zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

ČÁST ČTVRTÁ
KOORDINACE HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI
§ 15
Pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti se
zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami
NUTS 2 6) (dále jen "region soudržnosti"). Jedná se o tyto regiony soudržnosti:
a) Praha, vymezený územím hlavního města Prahy,
b) Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje,
c) Jihozápad, vymezený územím Jihočeského a Plzeňského kraje,
d) Severozápad, vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje,
e) Severovýchod, vymezený územím Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického
kraje,
f) Jihovýchod, vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina,
g) Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje,
h) Moravskoslezsko, vymezený územím Moravskoslezského kraje.
Regionální rada regionu soudržnosti
§ 16
nadpis vypuštěn
(1) V regionech soudržnosti se zřizují:
a) Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem v Praze,
b) Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, se sídlem v Českých Budějovicích,
c) Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem v Ústí nad Labem,
d) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem v Hradci Králové,
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e) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem v Brně,
f) Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem v Olomouci,
g) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem v Ostravě.
(2) Regionální rada regionu soudržnosti (dále jen "Regionální rada") je právnickou
osobou.
(3) Regionální rada je řídícím orgánem
příslušný region soudržnosti.

6a)

Regionálního operačního programu pro

(4) Orgány Regionální rady jsou výbor Regionální rady (dále jen "výbor"), předseda
Regionální rady (dále jen "předseda") a úřad Regionální rady (dále jen "úřad").
(5) Na vztah státu a Regionální rady se při činnostech upravených zákonem vztahují
ustanovení o přenesené působnosti krajů obdobně 6b).
(6) V regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti Regionální rady
hlavní město Praha v přenesené působnosti 6g), které je řídícím orgánem operačních
programů pro region soudržnosti Praha.
§ 16a
(1) Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem 6c) a zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního
právního předpisu 6d). Hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok
přezkoumává podle zvláštního právního předpisu 6e) Ministerstvo financí.

§ 16b
Příjmy rozpočtu Regionální rady
Příjmy rozpočtu Regionální rady tvoří zejména:
a) dotace ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie,
b) dotace z rozpočtů krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie,
c) dotace z rozpočtů krajů na činnost Regionálních rad,
d) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
e) přijaté peněžité dary a příspěvky,
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g) úroky z vkladů, penále a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků
Regionální rady.
§ 16c
Výdaje rozpočtu Regionální rady
Z rozpočtu Regionální rady se hradí zejména:
a) výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a závazky
vyplývající pro Regionální radu z plnění povinností uložených jí zákony,
b) výdaje na vlastní činnost Regionální rady,
c) splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí,
d) sankce za porušení rozpočtové kázně.
Výbor
§ 16d
(1) Členy výboru volí ze svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region
soudržnosti. Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů. Je-li
region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy.
(2) Výbor vykonává své pravomoci i po ukončení volebního období zastupitelstev
krajů až do zvolení nového výboru.
(3) Funkce člena výboru je veřejnou funkcí 6f).
(4) Výbor rozhoduje usnesením.
(5) V případě regionu soudržnosti tvořeného jedním krajem je výbor usnášeníschopný,
je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. K přijetí usnesení je v tom
případě třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.
---------------------6f)
§ 2 odst. 1, § 124 a 206 zákoníku práce.
(1) Členy výboru volí z řad svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region
soudržnosti, a to nejpozději do 90 dnů ode dne, ve kterém se konalo ustavující
zasedání zastupitelstva kraje, nebo ode dne, kdy došlo k zániku funkce člena
výboru podle odstavce 2. Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor
15 členů. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru
zastoupen 8 členy. Zastupitelstvo kraje může člena výboru odvolat.
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(2) Funkce člena výboru zaniká
a) zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje,
b) odvoláním, nebo
c) odstoupením.
(3) Nezvolí-li příslušné zastupitelstvo kraje člena výboru ve lhůtě stanovené
v odstavci 1, může ministr pro místní rozvoj na neobsazené místo ve výboru
jmenovat náhradníka z řad zaměstnanců Ministerstva. Náhradník má práva
a povinnosti člena výboru, a to do doby, než ho nahradí příslušné zastupitelstvo
kraje nově zvoleným členem výboru.
(4) Funkce člena výboru je veřejnou funkcí 6f). Člen výboru je povinen se
zúčastňovat zasedání výboru a plnit úkoly, které mu výbor uloží.
(5) Výbor rozhoduje usnesením. V případě regionu soudržnosti tvořeného jedním
krajem je výbor usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
výboru. K přijetí usnesení je v tom případě třeba nadpoloviční většiny hlasů všech
členů výboru.
______________________________________
6f)

§ 5, 200 a 201 zákoníku práce.

(6) V případě regionu soudržnosti tvořeného z více krajů je výbor usnášeníschopný,
je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru zvolených v jednotlivých krajích
tvořících region soudržnosti zvlášť. K přijetí usnesení je v tom případě třeba
nadpoloviční většina hlasů všech členů výboru zvolených v jednotlivých krajích
tvořících region soudržnosti zvlášť. Není-li tímto způsobem přijato usnesení, výbor
ustanoví dohodovací komisi složenou ze 2 členů výboru z každého kraje, která předloží
návrh řešení sporné otázky výboru k novému projednání.
(7) Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
(8) Další podrobnosti jednání a rozhodování výboru stanoví jednací řád výboru.
§ 16e
(1) Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního
programu, zejména pak schvaluje:
a) realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu,
a) programový dokument a prováděcí dokument Regionálního operačního
programu, včetně změn těchto dokumentů,
b) opatření, týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu,
b) výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev
nebo dokumentace k jednotlivým výzvám,
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výpomoc,
d) výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s
realizací Regionálního operačního programu,
e) další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád výboru.
(2) Výboru je vyhrazeno schvalování rozpočtu Regionální rady a závěrečného účtu
Regionální rady.
(2) Výboru je vyhrazeno schvalování rozpočtu Regionální rady, rozpočtového
výhledu Regionální rady a závěrečného účtu Regionální rady. Závěrečný účet
Regionální rady spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
Regionální rady za uplynulý kalendářní rok projedná výbor do 30. června
následujícího roku a přijme opatření k nápravě případných nedostatků.
(3) V regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti výboru podle
odstavce 1 rada hlavního města Prahy, s výjimkou působnosti podle písmene c), kterou
vykonává zastupitelstvo hlavního města Prahy.
§ 16f
Předseda
(1) Výbor volí a odvolává z řad svých členů předsedu a místopředsedy. Počet
místopředsedů se stanoví tak, aby každý kraj byl ve výboru zastoupen buď předsedou
výboru nebo místopředsedou. V případě regionu soudržnosti tvořeného více kraji se
počet místopředsedů stanoví tak, aby každý kraj měl ve výboru své zastoupení buď
na místě předsedy, nebo místopředsedy.
(2) Předseda je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze své
činnosti je odpovědný výboru.
(3) Předseda svolává a řídí zasedání výboru.
(4) Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Je-li zvoleno více
místopředsedů, předsedu zastupují místopředsedové v pořadí stanoveném výborem.
§ 16g
Střet zájmů
(1) Výkon funkce člena výboru je neslučitelný s funkcí ředitele a s pracovním
poměrem vůči Regionální radě.
(2) V případě střetu zájmů u předsedy, místopředsedy a člena výboru se postupuje
podle zvláštního právního předpisu 6b).
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§ 17
Úřad
(1) Úřad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly
spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu s výjimkou těch
záležitostí, které jsou svěřeny výboru podle § 16e.
(2) Úřad dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým
zabezpečením činnosti Regionální rady.
(3) V čele úřadu stojí ředitel úřadu (dále jen "ředitel"). Ředitele jmenuje a odvolává
výbor na návrh předsedy; jmenování zakládá pracovní poměr k Regionální radě. Ředitel
je podřízen předsedovi.
(4) Ředitel
a) plní vůči zaměstnancům Regionální rady funkci statutárního orgánu zaměstnavatele,
b) stanoví platy zaměstnancům Regionální rady v souladu s odstavcem 6,
c) je nadřízeným všech zaměstnanců Regionální rady a kontroluje jejich činnost.
(5) Organizační strukturu, počet zaměstnanců a rozpočet úřadu jako součást rozpočtu
Regionální rady stanoví výbor.
(6) Na postavení, práva a povinnosti zaměstnanců Regionální rady se vztahují
ustanovení zákona o úřednících územních samosprávných celků obdobně.

§ 18
Pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni
státu zřizuje Ministerstvo Řídící a koordinační výbor. Jeho členy jsou delegovaní
zástupci dotčených ministerstev, krajů, podnikatelů, odborů, nestátních neziskových
organizací a dalších právnických osob. Podrobnosti týkající se složení, působnosti,
organizace a činnosti Řídícího a koordinačního výboru stanoví jeho statut a jednací řád,
který na návrh Ministerstva schvaluje vláda.
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