
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 8. července 2015 č. 540 

 

o postupech spojených s přípravou, řízením, realizací, monitorováním  
a vyhodnocováním Programu rozvoje venkova na období let 2014 až 2020 

 
 

Vláda 

I. schvaluje postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnoco-
váním Programu rozvoje venkova na období let 2014 až 2020, obsažené v části III 
materiálu čj. 786/15 (dále jen „dokument“); 

II. bere na vědomí  podnět ke změně usnesení vlády týkajících se začlenění Programu 
rozvoje venkova do jednotného metodického prostředí Ministerstva pro místní rozvoj - 
Národního orgánu pro koordinaci, obsažený v části III materiálu čj. 786/15; 

III. ukládá   

1. ministryni pro místní rozvoj upravit Metodiku řízení programů v programovém období 
2014 až 2020, Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové 
období 2014 až 2020, Soubor metodických dokumentů k oblastem evaluace, zásadám 
tvorby a používání indikátorů, způsobilosti výdajů a jejich vykazování a řízení rizik 
v programovém období 2014 až 2020, Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení 
a výběr projektů v programovém období 2014 až 2020, Soubor metodických dokumentů 
k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě 
řídící dokumentace programů v programovém období 2014 až 2020, Metodický pokyn k 
revizi programů pro programové období 2014 až 2020 a Metodický pokyn pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období 2014 až 2020, 

2. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí upravit Metodický pokyn 
pro výkon kontrol v odpovědnosti řídících orgánů při implementaci Evropských 
strukturálních a investičních fondů pro období let 2014 až 2020 tak, aby byly z hlediska 
implementace Programu rozvoje venkova doporučující, 

3. ministru zemědělství v případě nedosažení shody mezi ministrem zemědělství a 
ministryní pro místní rozvoj s předmětnými úpravami dokumentu předložit návrh 
aktualizované verze dokumentu vládě k projednání; 

IV. pověřuje ministra zemědělství provádět a vydávat aktualizaci dokumentu po projednání 
s ministryní pro místní rozvoj se zohledněním postupů nastavených jednotným 
metodickým prostředím, podmínkami pro naplňování povinností plynoucích z Dohody o 
partnerství a specifik plynoucích z administrace Společné zemědělské politiky, resp. 
Programu rozvoje venkova; 
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V. mění  

1. usnesení vlády ze dne 29. května 2013 č. 401, o Metodickém pokynu pro přípravu 
programových dokumentů pro programové období let 2014 až 2020, tak, že se  

a) v bodě II za slovo „rámce“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“, 

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství postupovat při 
přípravě Operačního programu Praha - pól růstu České republiky a Programu rozvoje 
venkova v souladu s Metodickým pokynem.“, 

2. usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 597, o Souboru metodických dokumentů 
k oblastem evaluace, zásadám tvorby a používání indikátorů, způsobilosti výdajů a jejich 
vykazování a řízení rizik v programovém období let 2014 až 2020, tak, že se  

a) v bodě II/2a za slovo „rámce“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“,  

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství  

1. postupovat při řízení a implementaci Operačního programu Praha - pól růstu České 
republiky a Programu rozvoje venkova v souladu se Souborem, 

2. zapracovat do pravidel řízení a implementace příslušných programů závazný rámec 
pravidel daný Souborem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a 
implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním.“, 

3. usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 873, o Metodickém pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období let 2014 až 2020, tak, že se 

a) v bodě II/2a za slovo „rámce“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“,  

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství  

1. postupovat při řízení a implementaci Operačního programu Praha - pól růstu České 
republiky a Programu rozvoje venkova v souladu s Pokynem, 

2. zapracovat do pravidel řízení a implementace příslušných programů závazný rámec 
pravidel daný Pokynem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a 
implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním.“, 

4. usnesení vlády ze dne 15. ledna 2014 č. 44, o Souboru metodických dokumentů 
k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě 
řídící dokumentace programů v programovém období let 2014 až 2020, tak, že se: 

a) v bodě II/2a za slovo „rámce“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“,  

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství  
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1. postupovat při řízení a implementaci Operačního programu Praha - pól růstu České 
republiky a Programu rozvoje venkova v souladu se Souborem, 

2. zapracovat do pravidel řízení a implementace příslušných programů závazný rámec 
pravidel daný Souborem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a 
implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním.“, 

5. usnesení vlády ze dne z 12. března 2014 č. 166, o Metodickém pokynu k revizi 
programů pro programové období let 2014 až 2020, tak, že se  

a) v bodě II/2a za slovo „fondů“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“,  

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství  

1. postupovat při řízení a implementaci Operačního programu Praha - pól růstu České 
republiky a Programu rozvoje venkova v souladu s Pokynem, 

2. zapracovat do pravidel řízení a implementace příslušných programů závazný rámec 
pravidel daný Pokynem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a 
implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním.“, 

6. usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 444, k Metodickému pokynu k rozvoji 
lidských zdrojů v programovém období 2014 až 2020 a v programovém období 2007 až 
2013 tak, že se  

a) v bodě II/2a za slovo „fondů“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“, 

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství  

1. postupovat při řízení a implementaci Operačního programu Praha – pól růstu České 
republiky a Programu rozvoje venkova v souladu s Pokynem, 

2.  nastavit pravidla řízení a implementace příslušného programu podle závazného rámce 
pravidel daného Pokynem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a 
implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním“, 

7. usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 536, o Souboru metodických dokumentů 
k oblasti monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 
období let 2014 až 2020 tak, že se: 

a) v bodě II/2a za slovo „fondů“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“,  

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství  

1. postupovat při řízení a implementaci Operačního programu Praha – pól růstu České 
republiky a Programu rozvoje venkova v souladu se Souborem, 

2. zapracovat do pravidel řízení a implementace příslušných programů závazný rámec 
pravidel daný Souborem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a 
implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním.“. 
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8. usnesení vlády ze dne 27. října 2014 č. 867, o Metodickém pokynu pro výkon kontrol 
v odpovědnosti řídících orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních 
fondů pro období let 2014 až 2020, tak, že se 

a) v bodě II za slovo „fondů“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“,  

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství postupovat při 
řízení a implementaci programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a 
investičních fondů v souladu s Metodickým pokynem, 

9. usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682, o Metodickém pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období let 2014 až 2020, tak, že se 

a) v bodě II/2a za slovo „fondů“ vkládají slova „s výjimkou Programu rozvoje venkova“,  

b) text bodu IV nahrazuje textem, který zní: 

„IV. doporučuje primátorce hlavního města Prahy a ministru zemědělství  

1. postupovat při řízení a implementaci Operačního programu Praha - pól růstu České 
republiky a Programu rozvoje venkova v souladu s Pokynem, 

2. zapracovat do pravidel řízení a implementace příslušných programů závazný rámec 
pravidel daný Pokynem a udržovat po celou dobu realizace programu pravidla řízení a 
implementace programu v souladu s jeho aktuálním zněním.“. 

 

Provedou: 
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a  
ministr financí, 
ministryně pro místní rozvoj,  
ministr zemědělství 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


