MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Č.j. 38379/2017-26
ROZHODNUTÍ

č. 53 / 2017

ministryně pro místní rozvoj
ze dne 6. listopadu 2017

o zrušení statutu příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky
schváleného rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj ze dne 9. prosince 2015 č. 146/2015
a o schválení statutu státní příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj
České republiky.
S účinností ke dni 6. listopadu 2017
I.

zrušuji
Statut státní příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj
České republiky schválený Rozhodnutím č. 146/2015 ministryně pro místní
rozvoj ze dne 9. 12. 2015.

S účinností ke dni 7. listopadu 2017
II.

schvaluji
Statut státní příspěvkové organizace Centrum
České republiky, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

pro

regionální

rozvoj

Ing. Karla Šlechtová, v. r.
ministryně pro místní rozvoj

Příloha: Statut státní příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Za správnost:
Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů

Příloha k RM č. 53/2017

Statut státní příspěvkové organizace
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace zřízená
zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje“). Bližší podmínky činnosti Centra pro
regionální rozvoj České republiky upravuje tento Statut státní příspěvkové organizace
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „statut“), který schvaluje v souladu
se zákonem o podpoře regionálního rozvoje ministr pro místní rozvoj.
Článek I
Základní ustanovení
1.

Název státní příspěvkové organizace je: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
(dále jen „Centrum“). Centrum má sídlo v Praze.

2.

Centrum je podřízeno Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „Ministerstvo“), které
vykonává funkci zřizovatele.

3.

Centrum se považuje za služební úřad s celostátní působností. Za vedoucího
služebního úřadu a služební orgán se považuje generální ředitel. Nadřízeným
služebním úřadem je Ministerstvo.

4.

Statutárním orgánem Centra je generální ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání
se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen„ zákon o státní službě“).

5.

Na zaměstnance Centra, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní
službě, se vztahuje zákon o státní službě.
Článek II
Závazné předpisy a pravidla

1. Veškerá činnost Centra je vázána:

a) platnými a účinnými právními předpisy České republiky,
b) vnitřními předpisy zřizovatele v oblasti
a. vztahu zřizovatele a Centra,
b. řízení rozpočtu kapitoly Ministerstva,
c. bezpečnostní strategie zřizovatele v oblasti informačních technologií,
d. centrálních nákupů,
c) dalšími závaznými pokyny zřizovatele, které se k činnosti Centra vztahují.

Článek III
Vymezení předmětu činností
1.

Centrum vykonává v určeném rozsahu činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie1 (dále také „EU“) pro vybrané operační programy
financované z Evropských strukturálních a investičních fondů.

2.

Centrum plní funkce společného sekretariátu a kontrolora podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie2 pro vybrané operační programy v rámci cíle Evropské územní
spolupráce.

3.

Centrum poskytuje poradenské služby v souvislosti s využíváním prostředků zejména
z Evropských strukturálních a investičních fondů.

4.

Centrum plní další úkoly v oblasti podpory regionálního rozvoje, kterými jsou zejména
následující činnosti:
a)
b)

c)

d)

e)

1

zajišťování implementace programů EU v rozsahu administrace delegovaných
činností rozhodnutími ministra pro místní rozvoj,
spolupráce s regionálními institucemi, s orgány státní správy a samosprávy,
vzdělávacími institucemi a dalšími institucemi v oblasti implementace programů
EU,
pořizování a provozování hardware a software pro činnosti, které jsou
v působnosti Centra nebo v působnosti zřizovatele, případně je Centrum
poskytuje jiným subjektům podle pokynů zřizovatele,
iniciování rozvoje hospodářských aktivit formou přímé i nepřímé podpory
podnikání, přispívání k ekonomickému rozvoji jednotlivých regionů poskytováním
kvalitních odborných poradenských služeb regionálním subjektům a podporování
využívání fondů Evropské unie poradenskou a konzultační činností,
zajišťování systémové infrastruktury (nákup HW, systémového SW a jeho
správa) pro provozování monitorovacích a informačních systémů programového
období 2007 -13 (IS ŘO na bázi řešení MONIT7+ a IS KP na bázi řešení
Benefit7), informačních systémů aplikační podpory (MITIS) sloužících
k implementaci a administraci OP EU a k podpoře uživatelů v rámci udržitelnosti
s využitím zajištění těchto aktivit z fondů EU,
zajišťování systémové infrastruktury (nákup HW a systémového SW a jeho
správa) pro provoz záložního pracoviště monitorovacího systému MSC
2007 programového období 2007-2013 s využitím zajištění těchto aktivit z fondů
EU.

Čl. 123 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006“; dále pak nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.
2
Čl. 23 odst. 2 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl „Evropská územní
spolupráce“.

Článek IV
Generální ředitel
1.

Generální ředitel podle čl. I, odst. 4 tohoto statutu organizuje a řídí činnost Centra,
včetně činností uvedených v §14 zákona o státní službě a zodpovídá za jeho
hospodaření.

2.

V nepřítomnosti generálního ředitele jej v souladu se zákonem o státní službě
zastupuje generálním ředitelem stanovený zástupce. O tomto zastupování informuje
generální ředitel zřizovatele.

3.

Generální ředitel je odpovědný za plnění úkolů k zajištění splnění povinností
vyplývajících z činností dle čl. III tohoto statutu a za plnění úkolů stanovených
mu ministrem pro místní rozvoj nebo jím pověřeným náměstkem.
Článek V
Způsob hospodaření a vymezení majetku

1.

Centrum hospodaří s peněžními prostředky dle příslušných právních předpisů,
zejména podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Centrum je oprávněno čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu způsobem
stanoveným zřizovatelem.

3.

Centrum je příslušné hospodařit se svěřeným majetkem státu dle příslušných právních
předpisů, zejména podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“).

4.

V právních vztazích týkajících se majetku jedná Centrum vlastním jménem. Zřizovatel
si vyhrazuje právo schvalování právních úkonů podle § 22 odst. 7 ZMS a § 36 ZMS,
pokud jmenovitá hodnota jednotlivé pohledávky (dluhu) včetně příslušenství přesahuje
100 000,- Kč.
Článek VI
Závěrečná ustanovení

1.

Centrum vypracovává plán činnosti a finanční plán na následující rozpočtový rok
a za každý kalendářní rok výroční zprávu. Plán činnosti a finanční plán na následující
rok je předkládán zřizovateli do konce října předchozího roku. Výroční zpráva
za předchozí rok je předkládána zřizovateli do konce března běžného roku.

2.

Působnost organizačních útvarů, metody řízení a pracovně-právní vztahy upravuje
podrobně organizační řád a další služební předpisy, vydávané a schvalované
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o státní službě a zákona o podpoře
regionálního rozvoje.

3.

Tento statut nabývá účinnosti dne 7.11. 2017.

