
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: 11.6

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení členského příspěvku Ústeckého kraje pro Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. na rok 2020 a 
změna stanov spolku Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.

Nárok na rozpočet:
9.000.000,- Kč v rámci rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů na rok 2020, s dílčí platbou 
4.500.000,- Kč k 31. 1. 2020 a 4.500.000,- Kč k 30. 6. 2020.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 029/82R/2019

Přílohy: 

11.6-1 Název: Bod 11.6 Priloha 1.pdf Koncepce a plán činnosti ICUK na 
rok 2020+ U

11.6-2 Název: Bod 11.6 Priloha 2.pdf Návrh rozpočtu 2020 spolku Inovační 
centrum Ústeckého kraje, z.s. U

11.6-3 Název: Bod 11.6 Priloha 3.pdf Změna Stanov spolku Inovační 
centrum Ústeckého kraje z.s. U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. 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 9.000.000,- Kč za účelem zajištění činnosti spolku v roce 2020.
Za předpokladu, že částka na financování bude schválena Zastupitelstvem ÚK v rámci rozpočtu Odboru 
strategie, přípravy a realizace projektů pro rok 2020.

2. dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 



předpisů, změnu stanov spolku s názvem „Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.” se sídlem Ústí nad 
Labem, Pasteurova 3544/1, PSČ 400 96, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Předkládáme materiál ke schválení členského příspěvku Ústeckého kraje, člena spolku Inovační centrum 
Ústeckého kraje, z. s. (dále „ICUK”) pro rok 2020 a změnu stanov ICUK.

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 23. 10. 2019 projednala Koncepci a plán činnosti 
ICUK na rok 2020+ včetně návrhu rozpočtu. (příloha č. 1 a 2 tohoto materiálu).

Finanční plán na rok 2020 počítá na straně příjmů s příspěvky členů, a to:
-9.000 tis. Kč Ústecký kraj
-340 tis. Kč Univerzita J. E. Purkyně
-100 tis. Kč Krajská hospodářská komora ÚK

Návrh rozpočtu je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Valná hromada Inovačního centra Ústeckého kraje,z.s. dne 23. 10. 2019 projednala Návrh na změnu stanov.
Rozhodnutí valné hromady zní následovně:
Valná hromada
- bere na vědomí návrh změnu stanov
- ukládá členům valné hromady projednat návrh na změnu stanov ve svých orgánech a na jednání další valné 
hromady podat vyjádření

Návrh na změnu stanov spočívá v:
• Doplnění bodu 2, čl. 2.2 o odst. t) podpora a rozvoj strategických projektů.
• Doplnění bodu 11, čl. 11.1 o následující: „Valná hromada schvaluje pro každé své jednání jednací řád“.
• Úpravě bodu 12, čl. 12.3 odst. i)
Původní znění:
i) zřizovat kancelář a přijímat zaměstnance spolku, za které nese odpovědnost jako zaměstnavatel. V čele 
kanceláře stojí ředitel. Výběr zaměstnanců probíhá formou veřejného výběrového řízení a všem 
zaměstnancům spolku náleží smlouva, popis práce a přístup ke školením a směrnicím potřebným pro výkon 
jejich práce.

Znění s navrhovanými změnami:
i) zřizovat kancelář a přijímat zaměstnance spolku, za které nese odpovědnost jako zaměstnavatel. V čele 
kanceláře stojí ředitel. Výběr zaměstnanců spolku, kromě těch, kteří vykonávají práce mimo pracovní poměr, 
probíhá formou veřejného výběrového řízení. Zaměstnancům spolku náleží smlouva, popis práce a přístup ke 
školením a směrnicím, potřebných pro výkon jejich práce.

Důvodem úpravy čl. 12.3 je nepraktičnost jeho uplatňování při sjednávání krátkodobých dohod o provedení 
práce nebo dohod o pracovní činnosti.

Odůvodnění:
Stanovy spolku jsou základním dokumentem spolku, přičemž § 218 občanského zákoníku přímo uvádí, že 
zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov. Stanovy jsou tedy předmětem shody zakladatelů 
při založení, což je moment, od kdy vznikají. Během existence spolku se nemohou schvalovat stanovy nové, 
pouze jako každý původní zakladatelský dokument, jsou měněny. Toto je taktéž doporučováno. V tomto 
směru odkazujeme na odst. 11.3. písm. c) stanov spolku, kdy do působnosti valné hromady náleží 
rozhodování o změně stanov. Zástupce Ústeckého kraje, jako člena spolku, hlasuje po předchozím schválení 
dle výše citovaného § 35 odst. 2 písm. k) krajského zřízení.
Pokud by se členové rozhodli např. zrušit celý text stanov, je tento text nahrazován textem novým a i tak se 
jedná pouze o změnu.

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, 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.

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 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.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jaroslava Kuszniruková,
vedoucí odboru strategie, přípravy a 
realizace projektů

JUDr. Simona Hejnová
vedoucí odboru LP

Ing. Martin Málek,
pověřen vedením oddělení lidských 
zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Mgr. Hana Hejlová,
samostatná referentka odboru 
strategie, přípravy a realizace projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 3. 12. 2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 3. 12. 
2019

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 4. 
12. 2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 2. 12. 
2019




