
Jednací řád pracovní skupiny 
 
 

Úvod 

Vymezení pojmů pro účely jednacího řádu 

 Dohoda o partnerství – smluvní ujednání vymezující práva a povinnosti mezi nositelem 

integrované strategie a projektovým partnerem;  

 Integrovaný projekt – individuální projekt, který má být dle žádosti projektového partnera 

realizován jako součást integrované strategie a financován z příslušných evropských 

dotačních fondů;  

 Integrovaná strategie – dokument vyhodnocující problémy a potenciál vymezeného území a 

navrhující jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření;  

 Manažer integrované strategie – fyzická či právnická osoba určená nositelem integrované 

strategie k zajištění organizačního a administrativního zázemí pro přípravu a realizaci 

integrované strategie;  

 Nositel integrované strategie – subjekt (město, města či jejich sdružení) odpovědný za 

přípravu, zpracování, realizaci a monitoring integrované strategie;  

 Projektový partner – veřejný či soukromý subjekt, který má zájem o zapojení do přípravy a 

realizace integrované strategie a který uzavře s nositelem integrované strategie dohodu o 

partnerství;  

 Řídící výbor integrované strategie – uskupení, které je složeno z osob určených nositelem 

integrované strategie a které zejména vydává nositeli integrované strategie doporučení 

týkající se přípravy a realizace integrované strategie;  

 Zpráva o plnění integrované strategie – dokument zpracovávaný nositelem integrované 

strategie a obsahující informace o průběhu realizace integrované strategie.  

Čl. I 

Zřízení a složení pracovní skupiny 

 Pracovní skupina je složena ze členů – předkladatelů projektových záměrů a expertů pro 

danou oblast. Při výběru členů pracovní skupiny musí být zohledněna zejména vazba mezi 

zaměřením činnosti partnera a určenou tematickou oblastí.  

 V čele pracovní skupiny stojí předseda, který je zvolen na prvním jednání pracovní skupiny. 

  



Čl. II 

Předmět činnosti pracovní skupiny 

Pracovní skupina:  

 vydává řídícímu výboru doporučení týkající se přípravy a realizace integrované strategie v 

určené tematické oblasti, a to zejména ve věci zařazení integrovaného projektu do 

integrované strategie 

 plní dle potřeby další úkoly související s realizací integrované strategie.  

Čl. III 

Pravidla pro svolávání a jednání pracovní skupiny 

 Jednání pracovní skupiny se konají dle potřeby. Jednání svolává tematický koordinátor. 

Pozvánka se zasílá elektronicky a umožňují-li to okolnosti, alespoň 5 pracovních dnů před 

samotným jednáním. Součástí pozvánky je alespoň rámcový program jednání, případně 

podklady pro diskuzi.  

 Jednání pracovní skupiny vede předseda, pokud k tomu neurčí jiného člena pracovní skupiny. 

Pracovní skupina je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech jejích členů. 

Člen pracovní skupiny může být zastoupen jinou osobou na základě plné moci.  

 Pracovní skupina rozhoduje úplným konsensem (jednomyslným souhlasem) přítomných 

členů. Není-li možné úplného konsensu dosáhnout a navrhne-li tak předseda pracovní 

skupiny, postačí k přijetí rozhodnutí pracovní skupiny souhlas prosté většiny přítomných 

členů.  

 V případě nutnosti, kterou posuzuje předseda, je možné rozhodovat elektronickou cestou, 

tzv. per rollam. V dokumentu, který je takto členům pracovní skupiny zaslán, to musí být 

výslovně uvedeno.  

 Při zabezpečení organizace a přípravy nebo koordinace zpracování podkladů pro jednání 

spolupracuje předseda pracovní skupiny s manažerem integrované strategie, tematickým 

koordinátorem, či s jinou osobou, kterou k tomu manažer integrované strategie pověří.  

 Z jednání pracovní skupiny se pořizuje zápis, v němž je vždy obsaženo alespoň datum jednání, 

prezenční listina a přijatá rozhodnutí. Zápis z jednání, s podpisem předsedy PS, je členům 

pracovní skupiny elektronicky rozeslán bez odkladu. Pořízení a rozeslání zápisu zajišťuje 

tematický koordinátor. 

  



Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 Jednací řád byl schválen Řídícím výborem IPRÚ České Budějovice dne 31. 10. 2016 a je platný 

a účinný od data schválení 

 

předseda Řídícího výboru 

Ing. Jiří Svoboda 

primátor statutárního města České Budějovice 


