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Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje (KRK) 

 

Statut a jednací řád 

 

Článek 1 

Činnost KRK 

 

1. Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje je koordinačním a monitorovacím orgánem pro 

implementaci Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (RIS ÚK) a krajské přílohy národní S3 strategie (S3 

ÚK).  

KRK zajišťuje zejména: 

a) Koordinaci realizace aktivit v rámci implementace RIS ÚK a S3 ÚK 

b) Přípravu Akčního plánu RIS ÚK na konkrétní kalendářní rok 

c) Monitorování realizace aktivit Akčního plánu RIS ÚK 

d) Hodnocení účinnosti realizovaných aktivit na cíle RIS ÚK 

e) Strategické rozhodování v rámci projektu Smart akcelerátor pro Ústecký kraj. 

f) Plní funkci Pracovní skupiny Věda, výzkum, Inovace zřízené Regionální stálou konferencí pro Ústecký 

kraj (PS VVI) v tématech definovaných v Příloze č. 1 Statut PS VVI, článek č. 1, odstavec 3, písmeno a) 

- h).   

 

Článek 2 

Složení KRK 

 

1. Krajskou radu pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje tvoří předseda a členové KRK, kteří zastupují 

výzkumný a podnikatelský sektor a další instituce regionální hospodářské politiky v Ústeckém kraji.  

2. Předsedou KRK je člen Rady Ústeckého kraje.  

3. Rada Ústeckého kraje jmenuje předsedu KRK a schvaluje složení KRK.  

4. Členy KRK jmenuje předseda na základě nominací členských organizací. 

5. Pokud KRK plní funkci PS VVI, uvedenou v článku 1), odst. 1), písmeno f tohoto dokumentu, stávají se členy 

PSVVI  s hlasovacím právem výhradně členové KRK.  

6. Vedoucí PS VVI je členem KRK. Vedoucí PS VVI je jmenován Usnesením Regionální stálé konference ÚK. 

 

Článek 3 

Výkonná jednotka RIS ÚK 

 
1. Pro podporu zajišťování úkolů KRK při implementaci RIS ÚK bude sloužit výkonná jednotka, kterou je odbor 

strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje a Inovační centrum Ústeckého 

kraje, z.s.   
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Článek 4 

Jednání KRK 

 
1. Jednání KRK svolává předseda KRK z vlastní iniciativy. 

2. Jednání jsou neveřejná. Kromě členů KRK, příp. jejich náhradníků či osob s pověřením od člena KRK k hlasování 

se jednání zúčastní pouze pracovníci výkonné jednotky či přizvaní hosté. Účast ostatních hostů schválí KRK na 

začátku jednání. 

3. Oznámení o svolání jednání KRK obsahující den, místo, čas, program jednání musí být členům KRK doručeno 

elektronicky nejméně 10 pracovních dní před konáním. 

4. Podklady pro jednání musejí být členům KRK doručeny elektronicky nejpozději 5 pracovních dní před konáním. 

5. KRK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, popř. náhradníků nebo osob 

s pověřením od člena KRK. 

6. Jednání KRK řídí předseda, popř. jiný člen pověřený předsedou KRK. 

7. K přijetí usnesení KRK bude primárně využíván princip konsenzu všech členů. Při nemožnosti jeho dosažení se 

KRK usnáší alespoň nadpoloviční většinou přítomných členů KRK. V případě naléhavé potřeby je možné na 

základě rozhodnutí předsedy KRK návrhy projednat písemnou formou, vč. elektronické pošty (per rollam). 

V tomto případě je nutné oznámit termín pro vyjádření se k návrhu min. 3 dny předem a následně potvrdit 

takto přijaté společné rozhodnutí do 7 pracovních dnů. 

8. Z jednání KRK pracovníci výkonné jednotky pořizují zápis, který obsahuje alespoň shrnutí projednávaných 

bodů, průběh a výsledek přijatých usnesení. Zápis podepisuje předseda KRK, příp. člen KRK, který jednání řídil. 

Zápis bude elektronickou poštou zaslán všem členům KRK do 10 pracovních dnů od jednání. 

9. Jednání PS VVI se řídí pravidly specifikovanými v článku 5 tohoto dokumentu.  

 

Článek 5 

Jednání PS VVI 

   

1. Jednání PS VVI svolává vedoucí  PSVVI  nebo jeho zástupce definovaní v článku 2 odst. 6 toho dokumentu. 

2. Při výkonu funkce PS VVI článek 1), odst. 1) písmeno f) tohoto dokumentu se veškerá agenda, procesy a lhůty 
řídí Přílohou č. 1 Statut PS VVI a Přílohou č. 2 Jednací řád PS VVI. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Statut a jednací řád schvaluje KRK a nabývá účinnosti dnem jeho schválení.    

 

V Ústí nad Labem dne 5. 5. 2021  

          

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, 
předsedkyně KRK 

Přílohy:  

1. Příloha č. 1 Statut PS VVI 

2. Příloha č. 2 Jednací řád PS VVI 


