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STATUT A JEDNACÍ ŘÁD 

Koordinačního výboru pro implementaci iniciativy  
European Open Science Cloud (EOSC) v ČR 

 
Článek 1 

Vymezení působnosti 
 
1) Koordinační výbor pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále jen „EOSC“) v ČR 

(dále jen „Koordinační výbor“) je ustaven jako odborný poradní orgán ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy s cílem koordinace stakeholderů výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) ČR při 
rozvoji datové infrastruktury ČR, jejímž účelem je vytvoření podmínek v ČR k nakládání s vědeckými 
daty v souladu s tzv. FAIR principy, tzn., aby byla vědecká data vzešlá během provádění VaVaI v ČR 
dohledatelná (Findable), přístupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a znovupoužitelná 
(Reusable). 
 

2) Koordinační výbor se v roli odborného poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
podílí na přípravě architektury provádění iniciativy EOSC v ČR a přípravě koncepce podpory rozvoje 
datové infrastruktury ČR za využití výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI a prostředků Evropských 
strukturálních a investičních fondů, které budou v časově předmětném období politiky soudržnosti 
EU čerpány prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). 
 

3) Koordinační výbor má v roli odborného poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
funkci diskuzní a konzultativní platformy. Formou svých usnesení přijímá doporučení, jež předkládá 
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„MŠMT“) doporučení, na kterých se Koordinační výbor usnese, bere v potaz jako vstup do přípravy 
investičních intervencí OP JAK a zohlední je při přípravě výzev OP JAK cílených na podporu rozvoje 
datové infrastruktury ČR. Nicméně Koordinační výbor nezasahuje do gesce MŠMT jako ústředního 
orgánu státní správy ČR vykonávajícího roli Řídícího orgánu OP JAK. 

 
Článek 2 

Členové a hosté 
 
1) Členy Koordinačního výboru jsou: 
 

a) náměstek pro řízení sekce MŠMT, do jejíž věcné působnosti náleží výkon agendy, která spočívá 
ve stanovení koncepce podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR 
a podpoře mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI; 
 

b) náměstek pro řízení sekce MŠMT, do jejíž věcné působnosti náleží výkon agendy, která spočívá 
v čerpání prostředků OP JAK v rámci implementace nástrojů pro provádění politiky soudržnosti 
EU v ČR v oblastech VaVaI; 
 

c) ředitel odboru a vedoucí oddělení MŠMT, do jejichž věcné působnosti náleží výkon agendy, jež 
spočívá ve stanovení koncepce podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných zdrojů 
ČR, jejím poskytování a podpoře mezinárodní spolupráce velkých výzkumných infrastruktur; 
 

d) vedoucí oddělení MŠMT, do jehož věcné působnosti náleží výkon agendy spočívající v čerpání 
prostředků OP JAK v rámci implementace nástrojů pro provádění politiky soudržnosti EU v ČR 
v oblastech VaVaI; 
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e) ředitel Národní technické knihovny (dále jen „NTK“) a vedoucí organizační součásti NTK, do 
jejíž věcné působnosti náleží výkon agendy spočívající ve stanovení strategie rozvoje NTK; 
 

f) zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) a ředitel odboru, do jehož věcné 
působnosti náleží výkon agendy spočívající v zabezpečení činností sekretariátu a podpory RVVI; 
 

g) 2 zástupci České konference rektorů; 
 

h) 2 zástupci Akademie věd ČR; 
 

i) 2 zástupci projektu velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ. 
 

2) Každá delegující instituce má možnost nominovat ke členství v Koordinačním výboru člena a jeho 
alternáta, jenž se účastní jednání Koordinačního výboru v případě, že členovi neumožní jeho osobní 
účast nepříznivé okolnosti. 
 

3) Členy Koordinačního výboru a jejich alternáty jmenuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na 
návrh delegujících institucí. Členství v Koordinačním výboru není časově omezené a zaniká: 
 
a) odvoláním na vlastní žádost; 

 
b) odvoláním na návrh delegující instituce; 

 
c) odvoláním ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

4) K účasti na zasedání Koordinačního výboru zve jeho předseda hosty, kteří se jednání Koordinačního 
výboru účastní buď pravidelně jako stálí hosté nebo nepravidelně jako ad hoc přizvaní hosté. Jedná 
se např. o předsedy pracovních orgánů, které se na odborné úrovni zabývají způsoby technického 
řešení implementace iniciativy EOSC v ČR. 
 

Článek 3 
Organizace jednání 

 
1) Předsedou Koordinačního výboru je náměstek pro řízení sekce MŠMT, do jejíž věcné působnosti 

náleží výkon agendy, jež spočívá ve stanovení koncepce podpory velkých výzkumných infrastruktur 
z veřejných prostředků ČR a podpoře mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI.  
 

2) V době své nepřítomnosti může předseda pověřit výkonem předsednické funkce místopředsedu 
Koordinačního výboru, kterým je náměstek pro řízení sekce MŠMT, do jejíž věcné působnosti náleží 
výkon agendy spočívající v čerpání prostředků OP JAK v rámci implementace nástrojů provádění 
politiky soudržnosti EU v ČR v oblastech VaVaI.  
 

3) Činnost Koordinačního výboru organizačně zabezpečuje sekretariát, jehož funkci vykonává odbor 
MŠMT, do jehož věcné působnosti náleží výkon agendy, jež spočívá ve stanovení koncepce podpory 
velkých výzkumných infrastruktur z veřejných zdrojů ČR, jejím poskytování a podpoře mezinárodní 
spolupráce velkých výzkumných infrastruktur. 
 

4) Z řad pracovníků sekretariátu Koordinačního výboru je určen jeho tajemník. Tajemník je do funkce 
jmenován ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Tajemník zprostředkovává přenos informací 
a komunikaci mezi členy Koordinačního výboru a popř. i mezi Koordinačním výborem a externími 
subjekty. Tajemník není členem Koordinačního výboru. 
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5) Jednání Koordinačního výboru se konají podle potřeby. Jsou svolávána předsedou prostřednictvím 
tajemníka nejpozději 15 pracovních dnů před zasedáním. Tajemník ve spolupráci s ostatními členy 
Koordinačního výboru a externími subjekty připravuje podklady pro jednání Koordinačního výboru 
a zpřístupňuje je členům Koordinačního výboru nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním. 
 

6) Zasedání Koordinačního výboru řídí předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Jednání 
Koordinačního výboru jsou neveřejná a účastní se jich členové Koordinačního výboru a hosté, které 
předseda požádá o účast na zasedání. 
 

7) Jednání Koordinačního výboru mohou probíhat buď prezenční formou nebo za využití prostředků 
komunikace na dálku, zejména v případě, kdy z důvodu vyšší moci nelze uspořádat fyzické jednání.  
 

8) Členové Koordinačního výboru se v průběhu jeho zasedání snaží k projednávaným problematikám 
vždy dosáhnout konsensu. Procedura hlasování mezi členy Koordinačního výboru není ustanovena.  
Koordinační výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů, včetně 
předsedy, v případě jeho nepřítomnosti místopředsedy. 
 

9) O průběhu a výstupech zasedání Koordinačního výboru se pořizuje vždy zápis, za jehož vyhotovení 
je odpovědný tajemník. Součástí zápisu jsou také usnesení přijatá Koordinačním výborem ve formě 
doporučení MŠMT. Návrh zápisu je tajemníkem připraven a rozeslán členům Koordinačního výboru 
nejpozději do 10 pracovních dnů od termínu jednání Koordinačního výboru. Jeho členové sdělí své 
připomínky k návrhu zápisu nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu zápisu. Vypořádání 
připomínek a konečné znění zápisu ze zasedání Koordinačního výboru jsou následně jeho členům 
zaslány nejpozději do 20 pracovních dnů od termínu jednání Koordinačního výboru. 
 

10) V případě odůvodněné potřeby předseda nebo jím pověřený člen iniciuje zasedání Koordinačního 
výboru prostřednictvím procedury per rollam. Lhůta pro projednání materie procedurou per rollam 
je stanovena vždy ad hoc předsedou, avšak nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Členství v Koordinačním výboru je čestné a nehonorované a nezakládá tak nárok na mzdové nebo 

jiné finanční ohodnocení. Cestovní, pobytové, popř. další jiné náklady členů Koordinačního výboru 
a hostů spojené s jejich účastí na zasedání Koordinačního výboru nejsou ze strany MŠMT hrazeny. 
 

2) Náležitosti týkající se procedurálních aspektů působení Koordinačního výboru, jež nejsou výslovně 
upraveny tímto Statutem a Jednacím řádem, se řídí vždy vzájemnou dohodou členů Koordinačního 
výboru stvrzenou konsensem a zanesenou v zápise z jednání Koordinačního výboru.  
 

3) Tento Statut a Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministrem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

 
 
 

V Praze dne: 
 
 
 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
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