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Článek 1 

Základní ustanovení 

Statut Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje (dále jen „Statut“) určuje poslání, účel a předmět 
činnosti krajské Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje (dále jen „Rada pro konkurenceschopnost SK“ 
nebo i jinak) ustavené k naplnění Národní S3 a regionálního annexu S3 (Strategie inteligentní specializace, dále jen 
„S3“) 

 
Článek 2 

Postavení a složení Rady pro konkurenceschopnost 

1. Rada pro konkurenceschopnost je poradním orgánem Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního 
podnikání a vědy a výzkumu na území Středočeského kraje. 

2. Rada pro konkurenceschopnost je orgánem, který na principu partnerství sdružuje významné subjekty         v 
oblasti inovačního podnikání, vědy a výzkumu (dále jen „VaV“) a jeho podpory ve Středočeském kraji. 

3. Složení Rady pro konkurenceschopnost odpovídá principu partnerství. Členy Rady pro konkurenceschopnost 
jsou Středočeský kraj, subjekty podílející se na vytvoření S3, podnikatelské subjekty inovačního podnikání a 
jejich sdružení, subjekty z oblasti VaV a podpůrné organizace aktivní v oblasti podpory inovací ve 
Středočeském kraji. 

4. Složení Rady pro konkurenceschopnost je uvedeno v příloze 1 tohoto Statutu. Členové Rady pro 
konkurenceschopnost jsou jmenováni i odvoláváni Radou Středočeského kraje. 

5. Člen Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje může rezignovat na své členství bez udání důvodu, 
v takovém případě Rada Středočeského kraje vezme rezignaci na vědomí. Členství v Radě pro 
konkurenceschopnost zaniká dnem doručení rezignace předsedovi Rady pro konkurenceschopnost. 

6. Středočeský kraj, jako zakládající člen a subjekt, kterému má být Rada pro konkurenceschopnost poradním 
orgánem, má v Radě pro konkurenceschopnost čtyři místa a čtyři hlasy. Ostatní členové Rady pro 

konkurenceschopnost mají v Radě pro konkurenceschopnost jedno místo a jeden hlas. Jednání rady pro 
konkurenceschopnost se mohou účastnit jak zástupci členů, tak i jejich náhradníci s tím, že zůstává zachováno 
pravidlo, že každý člen, vyjma Středočeského kraje, má jeden hlas. 

7. Činnost partnerských subjektů a účast jejich zástupců v Radě pro konkurenceschopnost Středočeského kraje 
se uskutečňuje na základě ochoty společným úsilím přispět k rozvoji inovačního podnikání na území 
Středočeského kraje a prohloubení spolupráce v této oblasti mezi veřejným, podnikatelským a akademickým 
sektorem. 

8. Členové Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje jsou na jednáních Rady pro 
konkurenceschopnost zastupováni svými zástupci. Každý člen Rady pro konkurenceschopnost navrhne 
jednoho svého zástupce. Tento zástupce může být ad hoc nahrazen jiným pracovníkem člena na základě plné 
moci. 

9. Zástupce každého člena Rady pro konkurenceschopnost jmenuje na základě návrhu dotčeného člena Rady 
pro konkurenceschopnost hejtman Středočeského kraje. 

10. Hejtman Středočeského kraje může v odůvodněných případech odmítnout jmenovat navrženého zástupce. V 
takovém případě musí dotčený člen Rady pro konkurenceschopnost navrhnout zástupce jiného. 

11. V případě, že zástupce člena Rady pro konkurenceschopnost na svou funkci rezignuje, je člen Rady pro 
konkurenceschopnost povinen bezodkladně navrhnout nového zástupce, aby mohl být jmenován hejtmanem 
Středočeského kraje. 

12. Se zástupci členů Rady pro konkurenceschopnost může být uzavřena příslušná dohoda o poskytnutí odměny 
za práci v Radě pro konkurenceschopnost, ve které budou upřesněny podmínky úhrady cestovních nákladů a 
úhrady spojené s časem, věnovaném na práci v souvislosti s projektem. 

 
Článek 3 

Působnost Rady pro konkurenceschopnost 

1. Rada pro konkurenceschopnost v rámci realizace S3 především: 
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a) koordinuje přípravu, realizaci a naplňování krajské S3; 

b) navrhuje a koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé        
i nepřímé podpory inovačního podnikání a vědy, výzkumu a vývoje na území Středočeského kraje; 

c) koordinuje činnost jednotlivých odborných platforem/pracovních skupin v rámci S3; 

d) monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků definovaných v Akčním plánu S3; 

e) projednává způsob realizace aktivit Akčního plánu S3 a jejich soulad se schválenými cíli dokumentu S3; 

f) navrhuje případné změny v realizaci aktivit Akčního plánu S3 vzhledem k vývoji podnikatelského prostředí 
ve Středočeském kraji a vývoji možností financování těchto aktivit; 

g) navrhuje aktualizace Akčního plánu S3 (nové aktivity, změny ve stávajících aktivitách) na základě 
identifikovaných potřeb v oblasti podpory inovačního podnikání ve Středočeském kraji; 

h) vyjadřuje se k navržené aktualizaci dokumentu S3 a dalším otázkám souvisejícím s rozvojem inovačního 
podnikání ve Středočeském kraji; 

i) napomáhá dosažení shody v kraji mezi klíčovými institucemi v aktivitách souvisejících s podporou 
inovačního podnikání; 

2. Klíčová rozhodnutí v rámci realizace S3 provádí Rada Středočeského kraje v souladu s působností vymezenou 
především zákonem o krajích. Rada pro konkurenceschopnost má vůči tomuto orgánu iniciační a poradní roli, 
kdy prostřednictvím svých zástupců poskytuje odborná stanoviska, návrhy a iniciuje aktivity s cílem zajistit 
úspěšnou realizaci S3. 

3. Za realizaci S3 zodpovídá vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje v souladu 
s pravomocemi vyplývajícími především ze zákona o finanční kontrole a vnitřních norem a pravidel 
Středočeského kraje. 

Článek 4 

Předseda a tajemník Rady pro konkurenceschopnost 

1. Funkci předsedy Rady pro konkurenceschopnost vykonává zástupce člena Rady pro konkurenceschopnost 
zvolený členy Rady pro konkurenceschopnost na prvním jednání Rady pro konkurenceschopnost. 

2. Předseda Rady pro konkurenceschopnost: 

a) svolává zasedání Rady pro konkurenceschopnost 

- v souladu s předběžným plánem realizace aktivit Akčního plánu S3 (předpoklad jednání minimálně 
dvakrát ročně), 

- na základě písemné žádosti nejméně nadpoloviční většiny jeho členů, 

- i mimo plán práce v případě naléhavé potřeby zdůvodněné realizátory S3; 

b) řídí zasedání Rady pro konkurenceschopnost; 

c) zastupuje Radu pro konkurenceschopnost navenek; 

d) plní další úkoly uložené mu Radou pro konkurenceschopnost. 

3. V případě nepřítomnosti předsedy na jednání Rady pro konkurenceschopnost pověří předseda (e-mailem 

adresovaným na všechny členy Rady pro konkurenceschopnost nejpozději 2 pracovní dny před termínem 
jednání) vedením jednání Rady pro konkurenceschopnost svého zástupce, který za něj bude v době 
nepřítomnosti řídit jednání Rady pro konkurenceschopnost v plném rozsahu. 

4. Funkci tajemníka Rady pro konkurenceschopnost vykonává S3 manažer pro Středočeský kraj. Tajemník není 
členem Rady pro konkurenceschopnost. 

5. Hlavními úkoly tajemníka Rady pro konkurenceschopnost jsou: 

a) administrativní a organizační zabezpečení a koordinace příprav a průběhu jednání Rady pro 
konkurenceschopnost; 

b) příprava podkladů pro zasedání Rady pro konkurenceschopnost; 

c) koordinace informačních a organizačních vazeb mezi Radou pro konkurenceschopnost a dalšími orgány 
působícími na krajské, republikové, případně celoevropské úrovni, jako např. jednotlivé složky MŠMT, 



4 

 

 

 
 

 
Rada pro rozvoj lidských zdrojů, Rada hospodářské a sociální dohody, Rada vlády ČR pro výzkum, vývoj 
a inovace, Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizace Innovating Regions of Europe apod.; 

d) plní další úkoly uložené mu Radou pro konkurenceschopnost anebo předsedou Rady pro 
konkurenceschopnost. 

Článek 5 

Jednání Rady pro konkurenceschopnost 

1. Rada pro konkurenceschopnost jedná nejméně dvakrát ročně. 

2. Za každého člena Rady pro konkurenceschopnost jedná na jednáních Rady pro konkurenceschopnost a v jeho 
souvislosti jmenovaný zástupce. V případě, že takový zástupce nemůže svou činnost dočasně vykonávat, 
zastoupí ho náhradník. O tomto musí být ostatní členové Rady pro konkurenceschopnost informováni. 

3. Jednání Rady pro konkurenceschopnost se mohou účastnit i přizvaní hosté s poradním hlasem a stálí hosté  s 
poradním hlasem. O přizvání hosta a jmenování stálého hosta rozhodne Rada pro konkurenceschopnost 
hlasováním. 

4. Jednání Rady pro konkurenceschopnost jsou svolávány předsedou alespoň 14 kalendářních dní předem a je 
zároveň dopředu oznámen program jednání. Podkladové materiály pro jednání musí být jednotlivým 
zástupcům členů Rady pro konkurenceschopnost a jejich náhradníkům dodány nejpozději 5 kalendářních dnů 
před zasedáním Rady pro konkurenceschopnost. Program musí být podrobný a musí obsahovat okolnosti 
jakýchkoli navrhovaných rozhodnutí. Ve výjimečných případech může Rada pro konkurenceschopnost přijmout 
i program a podklady, které byly doručeny v kratším termínu nebo přímo předloženy na jednání. 

5. Pokud chce zástupce člena Rady pro konkurenceschopnost navrhnout doplnění diskuse/rozhodnutí do 
navrhovaného programu, musí tak učinit písemně a zaslat tento návrh prostřednictvím tajemníka všem 
ostatním členům nejméně tři kalendářní dny před datem schůzky. 

6. Předseda Rady pro konkurenceschopnost se může rozhodnout, pokud to oznámí alespoň 10 kalendářních dní 
před konáním jednání, že jednání proběhne prostřednictvím elektronické pošty, video konference, telefonní 
konference nebo pomocí podobných komunikačních systémů. 

7. Každý člen Rady pro konkurenceschopnost má jeden hlas, vyjma Středočeského kraje, který má hlasy čtyři, a 
má právo hlasovat na všech jednáních. Rada pro konkurenceschopnost je usnášeníschopná, pokud je přítomno 
více než padesát procent všech členů. Rozhodnutí jsou platná, pokud s nimi souhlasí více než padesát procent 
přítomných nebo řádně zastoupených členů. Neexistuje zde právo veta. V případě rovnosti hlasů je rozhodující 
hlas předsedy Rady pro konkurenceschopnost. 

8. Zápis z jednání je  zpracován  tajemníkem  a  zaslán  členům  Rady  pro  konkurenceschopnost  během  14 
kalendářních dní. Zápis je považován za přijatý ostatními členy Rady pro konkurenceschopnost, pokud během 
14 kalendářních dní od jeho obdržení k němu nevznese žádný z členů Rady pro konkurenceschopnost 
písemnou připomínku adresovanou současně tajemníkovi a předsedovi Rady pro konkurenceschopnost. 

9. Každý člen Rady pro konkurenceschopnost, jeho zástupce, náhradník a každý stálý host jakéhokoliv jednání 
Rady pro konkurenceschopnost se zavazuje k tomu, že nebude získané informace ani pracovní podklady 
získané v souvislosti s činností Rady pro konkurenceschopnost a Středočeského kraje poskytovat třetím 
osobám v případě, že bude skutečnost o důvěrnosti příslušné informace či podkladu členům Rady pro 
konkurenceschopnost předem sdělena. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut může být měněn a doplňován pouze se souhlasem Rady pro konkurenceschopnost. 

2. Nedílnou součástí statutu je Příloha č. 1 – Seznam členů Rady pro konkurenceschopnost. Tato příloha může 
být měněna usnesením Rady Středočeského kraje samostatně, bez nutnosti novelizace celého statutu. 

3. Tento statut nabývá účinnosti okamžikem schválení na jednání Rady pro konkurenceschopnost. 

 
Schváleno Radou Středočeského kraje 
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V Praze, dne 19. 01. 2017 
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Příloha č. 1 
 

SEZNAM SUBJEKTŮ RADY PRO KONKURENCESCHOPNOST 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 
 

SUBJEKT 

1.Středočeský kraj 

2. Středočeské inovační centrum, spolek 

3. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

4. BIOCEV 

5. ÚJV Řež, a.s. 

6. ČVUT v Praze (Fakulta strojní) 

7. Národní ústav duševního zdraví 

8. Škoda-auto a.s. 

9. Wikov Sázavan s.r.o. 

10. VTP SVÚM a.s. 

11. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

12. VŠCHT v Praze 

13. Polabské mlékárny a.s. 

14. APEX spol. s.r.o. 

15. Slovácké strojírny a.s. 

16. JAWA Moto s. r. o. 

17. Spolana a.s. 

18. TopolWater s. r. o. 

19. Technopark Kralupy 

20. Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 

21. CARDAM s. r. o. 

22. European Cyber Security Excellence Center, z. s. 

23. BEZNOSKA, s. r. o. 

24. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze 

25. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 

 


