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Statut Koordinační skupiny České národní koalice pro digitální pracovní místa
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. MŠMT v úzké spolupráci s koordinátorem digitální agendy ČR zřizuje na základě Dohody o vzniku
České národní koalice; pro digitální pracovní místa Koordinační skupinu (dále jen „KS“) České
národní koalice pro digitální pracovní místa (dále jen „Koalice“) a deleguje na ní práva a povinnosti
ke koordinaci činnosti této Koalice.
Článek 2
Působnost KS
1. Základní působností KS je koordinace činnosti Koalice, organizace pravidelných setkání členů
Koalice, iniciace vzniku pracovních skupin Koalice a vytváření závěrů a doporučení v tématice
digitálních pracovních míst, digitálního vzdělávání a pro oblast digitálních technologií
v profesních i osobních životech občanů ČR, která vznikají na základě podnětů členů Koalice či
pracovních skupin Koalice. Příjemcem závěrů a doporučení jsou Úřad vlády ČR, MŠMT, MPSV, MPO
a další subjekty sdružené v Koalici s respektováním priorit formulovaných v Memorandu České
národní koalice pro digitální pracovní místa (dále „Memorandum“), a to s ohledem na činnost
budoucí připravované Aliance Společnost 4.0, jakožto zastřešující koordinační platformy pro
agendy spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí.
2. KS se podílí na plnění závazků a priorit Memoranda Koalice. KS následně zajišťuje:
a) informace veřejnosti a všem zájemcům o aktuálních trendech v oblasti digitálních pracovních
míst, digitálního vzdělávání a roli technologií v profesních i osobních životech občanů,
b) poradenství a konzultantskou činnost v síti členů Koalice,
c) vyhodnocování výzev, přínosů projektů a evaluaci proběhlých aktivit na podporu digitálních
pracovních míst, digitálního vzdělávání a na podporu technologií v profesních i osobních
životech občanů,
d) vzájemné předávání informací, podnětů a doporučení v síti členů Koalice.
Článek 3
Členství v KS
1. Členy KS a jejich náhradníky jmenuje a odvolává za resorty MŠMT, MPO a MPSV příslušný
ministr, za Úřad vlády ČR jmenuje členy KS vedoucí Úřadu. U ostatních členů KS je požadováno
k příslušné nominaci člena KS písemné pověření statutárního zástupce daného subjektu.
2. KS má stálých 8 členů.
3. Složení KS, zastoupení vůči jednotlivým subjektům.
Počet členů
s právem
hlasování
tajemník KS
předseda KS
za Úřad vlády ČR – za místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace
za Úřad vlády ČR – za koordinátora digitální agendy
za MŠMT
za MPSV
za MPO
expert v pozici Digitální šampion ČR

1
1
1
1
1
1
1
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4. Na jednání KS mohou být přizváni jako hosté i další experti ze strany členů Koalice či další
odborné veřejnosti.
5. Stálým hostem může být jmenován odborník na konkrétní téma, může se pak účastnit všech
jednání KS bez práva hlasování.

Článek 4
Předseda KS
1. Předsedu KS jmenuje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.
2. Předseda KS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

se účastní všech jednání KS s právem hlasovat,
navrhuje program jednání, svolává a řídí jednání KS,
předkládá materiály a návrhy stanovisek k projednání,
na návrh členů KS rozhoduje o přizvání hostů,
koordinuje, vyjednává a kontroluje naplňování stanovisek KS,
předkládá návrhy na vznik pracovních skupin Koalice,
pravidelně jednou za 4 měsíce podává účastníkům Dohody zprávu o činnosti KS a o
vývoji problematiky dotčené Dohodou,
h) nejméně jednou ročně koordinuje společné jednání všech členů Koalice.
Článek 5
Člen KS
1. Člen KS zejména:
a) zúčastňuje se zasedání KS s právem hlasovat,
b) je oprávněn předkládat KS návrhy bodů k projednání,
c) vykonává další činnosti z pověření předsedy KS.
Článek 6
Tajemník KS
1. Tajemníka KS jmenuje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Tajemník zejména organizačně
a administrativně zajišťuje program a průběh jednání a fungování sekretariátu KS a podskupin KS.
2. Tajemník se účastní jednání KS a podskupin KS bez práva hlasovat.
Článek 9
Jednací řád KS
Způsob jednání KS upravuje Jednací řád KS, který si KS schválí do 3 měsíců od ustavujícího zasedání.
Článek 10
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Závěrečné ustanovení
Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r.
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