
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení členského příspěvku Ústeckého kraje pro Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. na rok 2019

Nárok na rozpočet:
6.000.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2019, s 
dílčí platbou 3.000.000,- Kč k 31. 1. 2019 a 3.000.000,- Kč k 30. 6. 2019.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

14.2-1 Název: Bod 14.2 priloha 1.pdf Koncepce a plán činnosti ICUK na 
rok 2019 U

14.2-2 Název: Bod 14.2 priloha 2.pdf Návrh rozpočtu a finanční plán ICUK 
na rok 2019 U

14.2-3 Název: Bod 14.2 priloha 3.pdf Zpráva o činnosti ICUK 1/2018 - 
9/2018 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnutí 
ročního členského příspěvku Ústeckého kraje (člena spolku) do spolku INOVAČNÍ CENTRUM 
ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s., IČO 04542088 se sídlem Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, PSČ 400 96, 
ve výši 6.000.000,- Kč za účelem zajištění činnosti spolku v roce 2019.



Důvodová zpráva:
Předkládáme materiál ke schválení členského příspěvku Ústeckého kraje, člena spolku Inovační centrum 
Ústeckého kraje, z. s. (dále „ICUK”) pro rok 2019.

Dle bodu 11.4 stanov může člen spolku hlasovat na valné hromadě spolku o ročním členském příspěvku dle 
bodu 11.3 písm. m) stanov spolku, až po předchozím odsouhlasení příslušným orgánem člena spolku, tedy v 
případě Ústeckého kraje jeho zastupitelstvem, kterému je toto navržené k vyhrazení tak, jak je v obdobných 
případech obvyklé.

Valná hromada Inovačního centra Ústeckého kraje dne 5. 11. 2018 projednala a schválila Koncepci a plán 
činnosti ICUK a Návrh rozpočtu ICUK pro rok 2019 včetně stanovení manažerských cílů (indikátorů) ICUK pro 
rok 2019 (příloha č. 1 a 2 materiálu).

Koncepce činnosti na rok 2019 vychází z účelu a předmětu hlavní činnosti spolku, pro které bylo ICUK 
založeno, stanovené cíle (indikátory) ICUK povedou k naplňování cílů a opatření Regionální inovační 
strategie ÚK, vazbu strategických cílů a aktivit ICUK na Regionální inovační strategii ÚK uvádí příloha č. 1 
materiálu.

Finanční plán na rok 2019 stanovuje potřebu finančních prostředků pro rok 2019 ve výši 14.709 tis. Kč, ve 
které na straně příjmů počítá s příspěvky členů:
-6.000 tis. Kč Ústecký kraj
-332 tis. Kč Univerzita J. E. Purkyně
-100 tis. Kč Krajská hospodářská komora ÚK
Komentář k návrhu rozpočtu je uveden v příloze č. 2 materiálu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ICUK

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015 usnesením č. 27/23Z/2015
- rozhodlo o založení spolku s názvem Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. se sídlem Ústí nad Labem, 
Pasteurova 3544/1, PSČ 400 96
- schválilo stanovy spolku s názvem Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

Datum vzniku ICUK (zápis do spolkového rejstříku): 9. 11. 2015

Název: Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Právní forma: Spolek dle § 214 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zakladatelé: Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora 
Ústeckého kraje
Účel dle stanov: Vybudovat v rámci účinné spolupráce členů systematickou institucionální podporu vědecké a 
výzkumné činnosti v Ústeckém kraji, její aplikace do praxe a zajištění trvalé podpory inovační činnosti v 
aplikační sféře, transferu technologií, stejně jako podpory přeshraniční spolupráce výzkumných institucí a 
podniků. Cílem je podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské 
praxe regionu.
Charakter činnosti: Spolek vykonává hlavní činnost jako činnost společensky a hospodářsky veřejně 
prospěšnou, jejíž výsledky jsou rovnocenně přístupné všem bez omezení a bezplatně, nikoli za účelem 
dosažení zisku.

Hlavní činnosti ICUK dle stanov:
- zajištění realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, koordinace aktivit a činností realizovaných 
v rámci strategie a zajišťování její aktualizace;
- součinnost při koncipování strategických dokumentů na centrální úrovni;
- aktivní podíl komunikování zájmů ÚK v oblasti VaVaI aktivit a budování politik infrastruktury pro VaV formou 
prosazování zájmů ÚK do národních strategií, politik, akčních plánů atd.;
- podpora studentů a mladých akademických pracovníků UJEP i dalších vysokých škol a výzkumných 
pracovišť při zakládání firem (start-up);
- podpora komercializace výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti;
- podpora transferu poznatků vědy a tvůrčí činnosti do aplikační sféry (v rámci soukromého i veřejného 
sektoru);
- podpora rozvoje malých a středních podniků v regionu zaměřených na pokročilé výrobky, technologie, a 
služby s vysokou přidanou duševní hodnotou včetně vznikajících firem a začínajících podnikatelů; vytváření 
podmínek pro vznik a rozvoj malých inovačních firem;



- a další.

Přehled činnosti ICUK za období 1/2018 - 9/2018 je uveden v příloze č. 3 materiálu. 

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jana Nedrdová
vedoucí oddělení strategie, odboru 
strategie, přípravy a realizace projektů

Ing. Tomáš Siviček, PhD.
ředitel Inovačního centra Ústeckého 
kraje, z. s.

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 26. 11. 2018

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 26.11.2018

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 26. 11. 
2018


