Jednací řád Komise pro inovace Jihočeského kraje
Článek 1
Základní ustanovení
1.

Komise je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a
výzkumu na území Jihočeského kraje, která byla zřízena dle § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů.

2.

Jednací řád Komise pro inovace Jihočeského kraje definuje poslání, účel a předmět činnosti Komise pro
inovace Jihočeského kraje (dále jen „Komise“) ustavené k naplnění Národní S3 a regionálního annexu RIS3
(Strategie inteligentní specializace, dále jen „RIS3“).

Článek 2
Postavení a složení Komise pro inovace Jihočeského kraje
1.

Komise je orgánem, který v souladu s principem partnerství sdružuje významné subjekty v oblasti
inovačního podnikání, vědy a výzkumu (dále jen „VaV“) a jeho podpory v Jihočeském kraji.

2.

Složení Komise odpovídá principu partnerství. Členové Komise jsou jmenováni z řad zástupců Jihočeského
kraje, významných veřejných subjektů, významných podnikatelských subjektů inovačního podnikání,
vysokých škol a VaV institucí a zástupci podpůrných organizací spravujících inovační infrastrukturu v
Jihočeském kraji.

3.

Zastoupení partnerských subjektů a účast jejich zástupců v Komisi se uskutečňuje na základě ochoty
společným úsilím přispět k rozvoji inovačního podnikání na území Jihočeského kraje a prohloubení
spolupráce v této oblasti mezi veřejným, podnikatelským a akademickým sektorem.

4.

Složení Komise je uvedeno v příloze 1 tohoto Jednacího řádu. Předseda a členové Komise jsou jmenováni i
odvoláváni usnesením Rady Jihočeského kraje.

5.

Vysílající subjekt může podat návrh na jmenování, změnu jmenování či odvolání svého zástupce jako
stávajícího člena Komise.

6.

Člen Komise může rezignovat na svou funkci bez udání důvodu. V takovém případě Rada Jihočeského
kraje vezme rezignaci na vědomí a v případě potřeby Komisi doplní. Členství v Komisi zaniká dnem
doručení rezignace předsedovi Komise.

7.

Člen Komise je oprávněn vyslat na základě plné moci na jednání Komise svého zástupce. Tento zástupce je
oprávněn účastnit se jednání Komise s plným hlasovacím právem.

8.

Členové Komise vykonávají svou funkci bezplatně.
Článek 3
Činnosti a povinnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje

1.

Komise pro inovace Jihočeského kraje v rámci realizace RIS3 především:
a)

koordinuje přípravu, realizaci a naplňování RIS3 Jihočeského kraje;

b)

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

c)

monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků definovaných v Akčním plánu RIS3;

d)

projednává způsob realizace aktivit Akčního plánu RIS3 a jejich soulad se schválenými cíli dokumentu
RIS3;

e)

navrhuje případné změny v realizaci aktivit Akčního plánu RIS3 vzhledem k vývoji podnikatelského
prostředí v Jihočeském kraji a vývoji možností financování těchto aktivit;

f)

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

g)

vyjadřuje se k navržené aktualizaci dokumentu RIS3;

h)

napomáhá dosažení shody v kraji mezi klíčovými aktéry v aktivitách souvisejících s podporou inovačního
podnikání.
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Článek 4
Jednání Komise
1.

Komise pro inovace se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

2.

Jednání Komise jsou svolávána písemně nebo elektronicky předsedou Komise alespoň 10 kalendářních dní
předem a součástí pozvánky je program jednání. Podkladové materiály pro jednání musí být členům Komise
doručeny nejpozději 1 kalendářní týden před zasedáním Komise.

3.

Komise jedná podle programu jednání schváleného na návrh předsedy Komise, členové mohou ještě před
hlasováním o pořadu jednání navrhnout jeho změny, o kterých se hlasuje.

4.

Jednání se účastní členové Komise či jejich zástupci, jiné osoby přizvané Komisí k projednání jednotlivých
bodů programu, jakož i další osoby, s jejichž přítomností vysloví Komise souhlas. Jednání komise je vždy
přístupné kterémukoliv členovi Rady Jihočeského kraje.

5.

Každý člen Komise má jeden hlas. Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

6.

O každém jednání Komise je pořizován zápis. Zápis z jednání Komise je zpracován tajemníkem a zaslán
členům Komise do 10 kalendářních dní po konání jednání Komise.

7.

Předseda Komise je jmenován Radou Jihočeského kraje.

8.

Předseda Komise pro inovace:
a) svolává zasedání Komise
v souladu s předběžným plánem realizace aktivit Akčního plánu RIS3;
na základě písemné žádosti nejméně nadpoloviční většiny členů Rady;
i mimo plán práce v případě naléhavé potřeby zdůvodněné realizátory RIS3;
b) řídí zasedání Komise;
c) zastupuje Komise navenek;
d) plní další úkoly uložené mu Komisí.

9.

V případě nepřítomnosti předsedy na jednání Komise pověří předseda vedením jednání Komise zástupce,
který za něj bude v době nepřítomnosti řídit jednání Komise v plném rozsahu.

10. Pro účely administrativního a organizačního zajištění jednání Komise je zřízena funkce tajemníka Komise.
Funkci tajemníka Komise vykonává S3 manažer pro Jihočeský kraj. Tajemník není členem Komise.
11.

Tajemník Komise:
a) zajišťuje administrativní a organizační zabezpečení a koordinaci příprav a průběhu jednání Komise;
b) připravuje podklady pro zasedání Komise;
c) ve spolupráci s předsedou svolává jednání Komise;
d) koordinuje informační a organizační vazby mezi Komisí a dalšími orgány působícími na krajské,
národní, případně celoevropské úrovni;
e) plní další úkoly uložené mu Komisí, případně předsedou Komise.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

1.

Tento jednací řád může být měněn a doplňován pouze se souhlasem Rady Jihočeského kraje.

2.

Nedílnou součástí jednacího řádu je Příloha č. 1 – Seznam členů Komise pro inovace Jihočeského kraje.
Tato příloha může být měněna usnesením Rady Jihočeského kraje samostatně, bez nutnosti novelizace
celého jednacího řádu.

3.

Tento jednací řád byl schválen Radou Jihočeského kraje usnesením č. 292/2014/RK-36 dne 27. 3. 2014 a
nabývá účinnosti 27. 3. 2014.

Mgr. Jiří Zimola v.r.
Hejtman Jihočeského kraje
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Příloha č. 1 - Seznam členů Komise pro inovace Jihočeského kraje

Jméno
Ing. Jaromír Slíva
Prof. RNDr. Libor
Grubhoffer, CSc.
Prof. Ing. Miloslav
Šimek, CSc.
Doc. Ing. Marek
Vochozka, MBA, Ph.D.
Prof. Ondřej Prášil,
PhD.
Ing. Ivo Moravec
Ing. Václav Filištein
Mgr. František Mlčák
Radovan Polanský
doc.RNDr. Jan Pokorný,
CSc.
Ing. Jan Kubeš
Ing. Jiří Boček
Ing. Marek Metelec
Miloš Štěpanovský
Ing. Hynek Walner
Ing. Vlastislav Bříza
Ing. Milan Teplý
Ing. Miroslav Dvořák
Ing. Milan Šlachta
Ing. Miloslav Kamiš
Ing. Miloslav Mácha
Mgr. Ivan Nadberežný

Společnost - funkce
Jihočeský kraj - náměstek
hejtmana
Jihočeská univerzita rektor
Biologické centrum AV
ČR - ředitel
VŠTE - rektor

Kontakt
sliva@kraj-jihocesky.cz

Mikrobiologický ústav
AV ČR Třeboň - ředitel
Statutární město ČB radní
JAIP – předseda správní
rady
JVTP, a.s. - ředitel
TC Písek - ředitel
TIC Třeboň - ředitel

prasil@alga.cz

Belis, s.r.o. -generální
ředitel
Budějovický Budvar, n.p.
– generální ředitel
EGE spol. s r.o. –
generální ředitel
JE Temelín – generální
ředitel
Jihostroj- ředitel pro
strategii a marketing
KOOH-I-NOOR
HARDTMUTH a.s. –
generální ředitel
Madeta a.s.- generální
ředitel
Motor Jikov Group, a.s. –
generální ředitel
Robert Bosch, spol. s r.o. –
ekonomický ředitel
Viscofan CZ s.r.o. generální ředitel
ZVVZ a.s. – člen
představenstva
INPRESS a.s. – předseda
představenstva

belis@belis.eu
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liborex@paru.cas.cz
simek@bc.cas.cz
vochozka@mail.vstecb.cz

ivo.moravec@volny.cz
filistein@envisan.cz
reditel@jvtp.cz
r.polansky@tcpisek.cz
pokorny@enki.cz

Jiri.bocek@budvar.cz
metelecm@ege.cz
Milos.stepanovsky@cez.cz
Walner.hynek@jihostroj.cz
kin@gama.cz

milan.teply@madeta.cz

mdvorak@mjgroup.cz
Milan.slachta@cz.bosch.com
kamism@gamex.viscofan.com
macha@gesgroup.cz
nadberezny@inpress.cz

