
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. března 2012 č. 183 

 
o Mechanismu implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti  

České republiky pro období 2012 až 2020 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje 
 
                1. Mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 
České republiky pro období 2012 až 2020, obsažený v části III materiálu č.j. 222/12, 
 
                2. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost,     
obsažený v příloze tohoto usnesení; 
 
            II. souhlasí s přesunem koordinace Smart Administration z Grémia pro        
regulační reformu a efektivní veřejnou správu na Radu vlády pro konkurenceschopnost 
a informační společnost (dále jen „Rada“); 
 
           III. mění usnesení vlády ze dne 28. března 2007 č. 293, k návrhu na zřízení   
Rady vlády pro informační společnost, ve znění usnesení vlády ze dne 24. května 2010 
č. 373 a usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 183, tak že se zrušuje příloha          
uvedeného usnesení - Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační       
společnost; 
 
            IV. ukládá 
 
                1. Radě 
 
                    a) koordinovat implementaci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 
České republiky pro období 2012 až 2020, schválenou usnesením vlády ze dne          
27. září 2011 č. 713, o Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky 
pro období let 2012 až 2020 (dále jen „Strategie“), 
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                    b) jmenovat předsedy a místopředsedy pracovních výborů Veřejný sektor, 
Vzdělání a zaměstnanost, Podnikatelské prostředí, Ekonomika globálních inovací, 
Smart Administration - Efektivní veřejná správa a přátelská veřejná služba, Globální 
architektura ICT, Sdílené služby v oblasti ICT a Pravidla pro nákup zboží a služeb       
v oblasti ICT, 
 
                    c) projednat na pracovních výborech a do 21. dubna 2012 schválit plán 
implementace Strategie, zpracovaný Útvarem implementace Strategie, 
 
                2. ministru průmyslu a obchodu zřídit Útvar implementace Strategie            
za účelem řízení a dohledu na proces implementace, zpracování podrobného plánu   
implementace, organizace jednání pracovních výborů Rady a spolupráce s gestory      
na přípravách podkladů pro jednání pracovních výborů Rady, metodické pomoci      
resortům při implementaci, monitoringu implementace a zpracování pravidelných 
zpráv o stavu implementace Strategie, 
 
                3. ministru průmyslu a obchodu v zastoupení předsedy Rady 
 
                    a) předložit vládě do 30. června 2012 a do 31. října 2012 zprávu o stavu 
implementace Strategie, obsahující hodnocení činnosti odpovědných ministerstev          
a schválenou Radou, a tuto zprávu předkládat v dalších letech vždy každých šest     
měsíců, 
 
                    b) předkládat každý měsíc vládě, po schválení plánu implementace      
Strategie podle bodu IV/1c tohoto usnesení, informaci o provádění Strategie,        
schválenou Řídícím výborem Rady pro konkurenceschopnost s tím, že tato zpráva   
nebude předkládána v měsících kdy bude předkládána zpráva o stavu implementace 
Strategie podle bodu IV/3a tohoto usnesení a v měsících červenci a v srpnu,  
 
                4. členům vlády 
 
                    a) jmenovat jim odpovědného zmocněnce pro implementaci Strategie,   
který bude spolupracujícím členem Útvaru implementace Strategie a který bude      
koordinovat a pracovat na implementaci Strategie na příslušném ministerstvu s tím, že   
nominace budou písemně oznámeny do 28. března 2012 1. místopředsedovi Rady, 
 
                    b) v rámci Rady a jejích pracovních výborů a ve spolupráci s Útvarem 
implementace Strategie projednávat a koordinovat přípravu implementace veškerých 
opatření, která tvoří součást Strategie, a přijmout odpovědnost za jejich řádné a včasné 
provedení, 
 
                5. členům vlády, kteří jsou gestory nebo spolugestory některého z programů 
Strategie, předsedům Úřadu průmyslového vlastnictví, Technologické agentury České 
republiky,  Grantové  agentury  České  republiky,  Rady  Českého   telekomunikačního     
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úřadu a představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., nominovat do 
pracovních výborů Rady své odpovědné zástupce s tím, že nominace budou písemně 
oznámeny do 28. března 2012 1. místopředsedovi Rady, 
 
                6. ministrům průmyslu a obchodu, financí a místopředsedkyni vlády a     
předsedkyni Legislativní rady vlády zohlednit ve spolupráci s ostatními členy vlády      
a vedoucím Úřadu vlády plán implementace Strategie při přípravách návrhu státního 
rozpočtu České republiky a střednědobého rozpočtového výhledu, Plánu legislativních 
prací a Plánu nelegislativních úkolů vlády.  
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí Úřadu vlády, 
předsedové Úřadu průmyslového vlastnictví 
Technologické agentury České republiky, 
Grantové agentury České republiky,  
Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
představenstva Českomoravské záruční  
a rozvojové banky, a.s., 
členové Rady vlády pro konkurenceschopnost 
a informační společnost 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
předseda Svazu měst a obcí 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


