
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. prosince 2013 č. 927

o průběžné zprávě o plnění jednotlivých projektů a návrhu na úpravu mechanismu 
řízení Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky 

pro období let 2012 - 2020

             Vláda

             I. bere na vědomí informace, obsažené v části III materiálu č.j. 1329/13 s úpravami 
podle připomínek vlády;

            II. mění 

                1. usnesení vlády ze dne 25. července 2012 č. 585, k návrhu na změnu Statutu Rady 
vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a o obměně jejích členů, tak, že se 
zrušují

                   a) příloha uvedeného usnesení  -  Statut  Rady vlády pro konkurenceschopnost  a 
informační společnost,

                    b) bod V uvedeného usnesení,

                2. usnesení  vlády ze  dne  21.  března  2012 č.  183,  o  Mechanismu  implementace 
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 tak, 
že se zrušují body IV/1b a IV/3 až 5;

           III. odvolává ke  dni  4.  prosince  2013  Mgr.  Zdeňka  Zajíčka  z funkce  výkonného 
místopředsedy Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost;

           IV. schvaluje Statut  Rady vlády pro  konkurenceschopnost  a  informační  společnost 
(dále jen „Rada“), obsažený v příloze tohoto usnesení;

            V. ukládá

                1. ministru průmyslu a obchodu do 31. března 2014 předložit vládě další průběžnou 
zprávu  o  plnění  jednotlivých  projektů  Strategie  mezinárodní  konkurenceschopnosti  České 
republiky pro období let 2012 - 2020 včetně informace o dalším postupu v jejím naplňování,



                2. příslušným  ministrům  nebo  vedoucím  v případě  zástupců  ústředních  orgánů 
státní správy podle čl. 3 odst. 4 Statutu Rady navrhnout do 15. prosince 2013 ke jmenování 
předsedovi Rady členy Rady,

                3. předsedovi Rady

                   a) podle  čl.  3  odst.  4  Statutu  Rady  jmenovat  členy  Rady  na  základě  návrhu 
příslušného resortního ministra nebo předsedy v případě zástupců ústředních orgánů státní 
správy,

                   b) podle čl. 10 odst. 3 Statutu Rady jmenovat tajemníka Rady.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních 
orgánů státní správy,
vedoucí Úřadu vlády

Na vědomí:

předsedové Asociace krajů České republiky,
Svaz měst a obcí České republiky

 

Předseda vlády

Ing. Jiří Rusnok, v. r.
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