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STANOVY 

Národního centra Průmyslu 4.0 

(„Stanovy“) 

 

Preambule 

Národní centrum Průmyslu 4.0 (dále „Centrum“) je otevřená platforma propojující přední nositele 

inovací z řad univerzit, firem a dalších organizací, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji 

Průmyslu 4.0 v České republice. Centrum je dobrovolná „zastřešující“ organizace. Centrum ctí 

akademické svobody, proto nemá za cíl diktovat či omezovat směry a oblasti vzdělávací a vývojově 

výzkumné činnosti jednotlivých partnerských organizací. Centrum si klade za cíl být hlavním 

tvůrcem a nositelem technologických vizí Průmyslu 4.0 v České republice, stát se zastřešující 

organizací pro sdílení a synergické využití kompetencí a vývojově výzkumných kapacit, podílet se 

na definování relevantních studijních oborů a napomáhat rozvoji technologií pro Průmysl 4.0 a 

jejich implementaci ve firmách a iniciovat a spoluvytvářet národní politiku pro průmyslovou 

digitalizaci.  

 

 

I. Základní ustanovení  

Článek 1  

Název, založení a sídlo ,  zakladatelé  

1. Názvem je Národní centrum Průmyslu 4.0 („Centrum“). 

2. Sídlem Centra je České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, 

robotiky a kybernetiky - CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

(„CIIRC“). 

3. Centrum bylo založeno níže uvedenými zakládajícími partnery Centra: 

a) Hlavní zakládající partneři: 

 České vysoké učení technické v Praze, IČO: 68407700, se sídlem Zikova 4, 166 36 
Praha - Dejvice,  

 Vysoké učení technické v Brně, IČO: 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 
90 Brno;  

 Siemens, s.r.o., IČO: 002 68 577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13; 
 ŠKODA AUTO a.s., IČO: 001 77 041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 

Mladá Boleslav 
 Hospodářská komora České republiky, IČO: 492 79 530, se sídlem Na Florenci 

2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1; 
 JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 

649/127, Medlánky, 612 00 Brno; 
 Středočeské inovační centrum, spolek, IČO: 042 28 235, se sídlem Zborovská 

81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5; 
 Svaz průmyslu a dopravy České republiky, IČO: 005 36 211, se sídlem Freyova 

948/11, Vysočany, 190 00 Praha; 
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b) Zakládající partneři: 

 ABRA Software a.s., IČO: 250 97 563, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 
155 00 Praha; 

 DEL a.s., IČO: 242 84 734, se sídlem Biskupský dvůr 1146/7, Nové Město, 110 00 
Praha 1; 

 Festo, s.r.o., IČO: 005 64 737, se sídlem Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4; 
 KUKA Roboter CEE GmbH, Registrační číslo: FN 285885 w, se sídlem 4020 Linz, 

Gruberstraße 2-4, Rakouská republika (jako zřizovatel organizační složky KUKA 
Roboter CEE GmbH, organizační složka, IČO: 28495527, se sídlem Pražská 239, 
250 66 Zdiby); 

 SAP ČR, spol. s r.o., IČO: 497 13 361, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 
Praha 4; 

 SIDAT, spol. s r.o., IČO: 005 38 264, se sídlem Zbrojnická 220/4, Střešovice, 162 00 
Praha 6; 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO: 61989100, se sídlem 17. 
listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba. 

 

Článek 2  

Účel a cíle  Centra  

1. Centrum je založeno k podpoře naplňování cílů národní iniciativy Průmysl 4.0 a k podpoře 

vytváření potřebného výzkumného potenciálu a transferu znalostí do průmyslu. 

2. Centrum nemá způsobilost k právnímu jednání1 a nemá právní subjektivitu2. 

3. Spolupracující vysoké školy zapojené do činnosti Centra („Instituce“) jsou ty vysoké školy, 

které provozují v rámci působnosti své nebo svých součástí testbed pro Průmysl 4.0 

kompatibilní a propojený se systémem testbedu na CIIRC Českého vysokého učení 

technické v Praze a jsou partnery Centra dle těchto Stanov.  

4. Instituce činí samostatně na základě těchto Stanov a v souladu s účely Centra a § 20 odst. 

1, 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, právní jednání, kterými nabývají práva a 

zavazují se k povinnostem ve prospěch a k tíži Centra.  

5. Hlavními cíli Centra je přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, 

zejména do malých a středních podniků a šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a 

Společnosti 4.0, která byla ustanovena vládou České republiky jejími usneseními ze dne 

24. srpna 2016 a 15. února 2017, a poskytovat informace o technologických řešeních a 

dopadu technologického pokroku na společnost.  

6. Dalšími cíli Centra je 

a) zabezpečit úzkou spolupráci akademické a průmyslové sféry v předmětné oblasti, 

stimulovat výměnu zkušeností a dobré praxe; 

b) podporovat vzdělávání a výuku v oblasti Průmyslu 4.0, propojovat technické a 

humanitní vzdělávání a interdisciplinární výzkum pro potřeby Společnosti 4.0; 

                                                 
1 Způsobilostí k právnímu jednání se rozumí „svéprávnost“ dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2 Právní subjektivitou se rozumí „právní osobnost“ dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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c) podporovat vytváření strategií a směrování rozvoje Společnosti 4.0 s ohledem na 

výzkumně-vývojový potenciál, potřeby průmyslové sféry i společnosti a vystupovat s 

tímto názorem jménem Centra;  

d) vytvářet vhodné prostředí pro zapojování české výzkumné a průmyslové sféry do 

budované evropské infrastruktury pro pokročilou průmyslovou výrobu; 

e) pomáhat koncipovat, rozvíjet, propojovat a podporovat optimální provoz sítě testbedů 

pro Průmysl 4.0 na Institucích v České republice; 

f) podporovat transfer know-how do průmyslové sféry, včetně moderních forem spin-

off a dalších inovací. 

Článek 3  

Vztah Centra a Institucí a Institucí navzájem  

1. Centrum je společným koordinačním orgánem nadřazeným koordinačním odborným 

pracovištím Institucí. 

2. Mezi Institucemi jsou uzavřeny smlouvy, jejichž předmětem je úprava vzájemných vztahů 

plynoucích z koordinace činnosti Centra a vystupování navenek.  

3. Centrum má vlastní vnitřní orgány definované v těchto Stanovách. 

4. Centrum využívá ke svému provozu infrastrukturu testbedů pro Průmysl 4.0 

provozovaných Institucemi. 

5. K rozšíření Centra o další Instituci je potřeba souhlasu Výkonného výboru Centra s jejich 

partnerstvím v Centru a uzavření samostatných smluv podle čl. 3.2 těchto Stanov. 

Článek 4   

Činnost Centra  

1. Centrum naplňuje své cíle zejména: 

a) vytvářením podmínek pro experimentální ověřování řešení technologických témat a 

vývoj nových řešení pro Průmysl 4.0 v rámci integrovaných testbedů a v návaznosti 

na odborná pracoviště Institucí; 

b) zpřístupněním technického zázemí Centra studentům a pedagogům Institucí pro 

rozvoj pedagogické a vzdělávací činnosti; 

c) organizací či spoluorganizací konferencí, prakticky orientovaných workshopů, 

přednášek, exkurzí, tematických návštěv, zahraničních misí k aktuálním otázkám 

předmětné oblasti; 

d) organizací odborných školení ve spolupráci s Partnery Centra; 

e) pravidelnou organizací dní otevřených dveří v testbedech na Institucích, popularizací 

předmětné oblasti vůči odborné i široké veřejnosti; 

f) zprostředkováváním odborných konzultací na relevantních pracovištích napříč 

Českou republikou či v zahraničí s pomocí postupně vytvářené společné informační 

databáze; 
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g) podporou přímé i nepřímé účasti Centra v národních i mezinárodních projektech, 

které posilují výzkumné, vývojové a inovační interakce mezi akademickou a 

průmyslovou sférou v předmětné oblasti; 

h) podporou spolupráce s dalšími podobnými centry a testbedy v zahraničí;  

i) podporou činnosti start-up akcelerátorů; 

j) vydáváním informačního elektronického bulletinu, tematických sborníků a publikací; 

k) organizováním pracovních tematických skupin; 

l) formulováním stanovisek k aktuálním otázkám v oblasti Průmyslu 4.0, formulací 

doporučení veřejné sféře; 

m) založením a provozováním webové stránky Centra obsahující zejména aktuální 

informace o dění v předmětné oblasti, akcích Centra, běžících projektech a 

podmínkách partnerství v Centru. 

n) podporou transferu znalostí akademické a komerční sféry formou realizace projektů 

s uplatněním technologií Průmyslu 4.0 ve výrobních podnicích. 

2. Principy činnost Centra jsou popsány v samostatném dokumentu „Principy činnosti 

Národního centra průmyslu 4.0“. 

Článek 5  

Vznik partnerství  

1. Partnerem Centra se může stát každá právnická osoba, která se chce podílet na plnění cílů 

a účelů Centra. 

2. Tato právnická osoba musí současně: 

a. být přijata příslušným orgánem Centra za Partnera Centra, 

b. přistoupit k těmto Stanovám a 

c. uhradit příslušnou odměnu dle čl. 2 přílohy č. 1 těchto Stanov. 

3. Z jednotlivých stupňů partnerství dle čl. 6 mohou vyplývat další povinnosti pro vznik 

partnerství na daném stupni. 

4. Partnerství v Centru je dobrovolné a neexistuje na něj právní nárok. 

5. Hlavní zakládající partneři a Zakládající partneři, kteří se nabytím platnosti a účinnosti 
těchto Stanov stávají partnery na stupni partnerství Hlavní partner: 

 České vysoké učení technické v Praze, IČO: 68407700, se sídlem Zikova 4, 166 36 
Praha - Dejvice;  

 Vysoké učení technické v Brně, IČO: 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 
Brno;  

 Siemens, s.r.o., IČO: 002 68 577, se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13; 
 ŠKODA AUTO a.s., IČO: 001 77 041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá 

Boleslav; 
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO: 61989100, se sídlem 17. 

listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba. 

6. Hlavní zakládající partneři, kteří se nabytím platnosti a účinnosti těchto Stanov stávají 
partnery na stupni partnerství Národní partner: 
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 Hospodářská komora České republiky, IČO: 492 79 530, se sídlem Na Florenci 
2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1; 

 JIC, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 711 80 478, se sídlem Purkyňova 
649/127, Medlánky, 612 00 Brno; 

 Středočeské inovační centrum, spolek, IČO: 042 28 235, se sídlem Zborovská 81/11, 
Smíchov, 150 00 Praha 5; 

 Svaz průmyslu a dopravy České republiky, IČO: 005 36 211, se sídlem Freyova 
948/11, Vysočany, 190 00 Praha; 

7. Zakládající partneři, kteří se nabytím platnosti a účinnosti těchto Stanov stávají partnery 
na stupni partnerství Partner: 

 ABRA Software a.s., IČO: 250 97 563, se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 
00 Praha; 

 DEL a.s., IČO: 242 84 734, se sídlem Biskupský dvůr 1146/7, Nové Město, 110 00 
Praha 1; 

 Festo, s.r.o., IČO: 005 64 737, se sídlem Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4; 
 KUKA Roboter CEE GmbH, Registrační číslo: FN 285885 w, se sídlem 4020 Linz, 

Gruberstraße 2-4, Rakouská republika (jako zřizovatel - KUKA Roboter CEE GmbH, 
organizační složka, IČO: 28495527, se sídlem Pražská 239, 250 66 Zdiby); 

 SAP ČR, spol. s r.o., IČO: 497 13 361, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 
Praha 4; 

 SIDAT, spol. s r.o., IČO: 005 38 264, se sídlem Zbrojnická 220/4, Střešovice, 162 00 
Praha 6. 

8. Hlavní zakládající partneři a Zakládající partneři, kteří se stali partnery na příslušném 
stupni partnerství v souladu s čl. 6 těchto Stanov, jsou oprávněni vykonávat veškerá práva 
a povinnosti dle těchto Stanov. Odměna Hlavních zakládajících partnerů a Zakládajících 
partnerů ve prospěch Centra dle přílohy č. 1 těchto Stanov se považuje za uhrazenou 
v období prvních tří měsíců od nabytí účinnosti těchto Stanov. 

 

Článek 6 

Stupně  partnerství  

1. Jednotlivými stupni partnerství v Centru jsou: 

a. Hlavní partner, 

b. Národní partner, 

c. Partner, 

d. Asociovaný partner, 

e. Člen, 

f. Spolupracující partner. 

Společně jsou ve Stanovách všichni partneři na všech stupních dále v textu označováni 

jako „Partner Centra“. 

2. S jednotlivými stupni partnerství se pojí odlišná práva a povinnosti. 

3. Ve vztahu k plnění cílů Centra uvedených ad Čl. 4 bod n) představují někteří Partneři 
Centra subjekty akademické a komerční sféry, jejichž know-how bude formou realizace 
projektů Průmyslu 4.0 na bázi dvou resp. vícestranných obchodních ujednání mezi těmito 
partnery a výrobními podniky do průmyslové sféry transferováno. Je předpoklad, že tím 
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u těchto partnerů v budoucnosti dojde ke zvýšení jejich obratů a výnosů v předmětné 
oblasti. 
 

4. Za Národního Partnera Centra může být přijat pouze takový subjekt, který sdružuje 

subjekty se stejným cílem či za společným účelem, a který není zřízen za převážným 

účelem dosažení zisku. 

5. Spolupracující partner nemá právo účastnit se Představenstva Centra ani být volen do 

jakýchkoliv orgánů či komisí Centra. Spolupracující partner má práva pouze jemu 

výslovně přiznaná v těchto Stanovách. 

6. Počet možných Hlavních partnerů, Partnerů a Asociovaných partnerů je limitován. 

Hlavních partnerů může být nejvíce šest (6), Partnerů může být nejvíce deset (10) a 

Asociovaných partnerů může být nejvíce deset (10). 

7. V případě dosažení limitního počtu příslušného stupně Partnerů Centra není možné 

přijmout žádného dalšího Partnera Centra na daném stupni až do zániku partnerství 

některého z Partnerů Centra na daném stupni. 

8. Seznam všech Partnerů Centra je dostupný na webových stránkách Centra. 

Článek 7  

Práva a povinnosti Partnerů  Centra 

1. Z partnerství v Centru vyplývají pro jednotlivé Partnery Centra práva a povinnosti 

uvedené v tomto článku a práva a povinnosti vyplývající z jednotlivých stupňů partnerství 

uvedené v příloze č. 1 těchto Stanov. 

2. Partner Centra má právo: 

a) účastnit se činnosti Centra, 

b) být informován o činnosti Centra a 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Centra. 

3. Partner Centra je povinen: 

a) přispívat k naplňování cílů a účelů Centra, 

b) podporovat získávání finančních zdrojů pro naplňování cílů a účelů Centra, 

c) řídit se Stanovami, vnitřními předpisy a rozhodnutími orgánů Centra, 

d) aktivně hájit zájmy Centra, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 

které jsou v rozporu se zájmy Centra, 

e) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Centra a přispívat ke zlepšení 

jejich práce a 

f) řádně a včas hradit odměnu dle čl. 2 přílohy č. 1 těchto Stanov jak vyplývá 

z jednotlivých stupňů partnerství.  

Článek 8  

Pozastavení a zánik partnerství  

1. Partnerství bude pozastaveno: 
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a) Neuhradí-li Partner Centra odměnu dle čl. 2 přílohy č. 1 pro příslušný kalendářní rok 

do posledního dne měsíce března v příslušném kalendářním roce, či nedodal-li plnění dle 

dohody u partnerů na stupni Národní partner a Spolupracující partner;  

b) porušuje-li Partner Centra tyto Stanovy; o uvedené otázce rozhoduje Představenstvo 

nadpoloviční většinou přítomných členů Představenstva. 

Pro účely usnášeníschopnosti a rozhodování orgánů Centra se k Partnerovi Centra 

s pozastaveným partnerstvím nepřihlíží, a pokud je členem orgánu, který o pozastavení či 

zániku rozhoduje, je vyloučen z hlasování. 

2. Je-li partnerství v Centru příslušnému Partnerovi Centra pozastaveno, nemůže vykonávat 

svá partnerská práva. Představenstvo v takovém případě rozhodne: 

a) o odstranění loga či profilu Partnera Centra z oficiálního webu Centra; 

b) o odstranění loga Partnera Centra z marketingových materiálů Centra; 

c) o odstranění partnerského profilu Partnera Centra z testbedu; 

d) o odstranění technologie Partnera Centra umístěné v prostorách testbedu 

v souvislosti s činností Centra, a to na náklady tohoto Partnera Centra; 

e) o poskytnutí dodatečné lhůty k uhrazení odměny za služby Centra a související 

benefity partnerství v příslušném kalendářním roce, přičemž je-li taková 

dodatečná lhůta poskytnuta, Partner Centra je oprávněn do jejího uplynutí 

vykonávat svá partnerská práva dle těchto Stanov; 

3. Partnerství zaniká: 

a) zánikem Partnera Centra bez právního nástupce; 

b) dnem následujícím po dni, kdy pozastavení partnerství trvá déle jak 3 měsíce; 

c) písemným oznámením Partnera Centra doručeným Řediteli centra; 

d) rozhodnutím Představenstva dle těchto Stanov. 

4. V případě pozastavení či zániku partnerství nevzniká Partnerovi Centra nárok na 

navrácení již uhrazené odměny za právo na služby Centra a související benefity vyplývající 

z partnerství ani na náhradu jejich nevyčerpané části. Žádný Partner Centra nemá právo 

na náhradu újmy, která mu byla případně způsobena pozastavením či zánikem partnerství 

či zánikem jeho práv dle těchto Stanov. 

II. Orgány Centra  

Článek 9  

Struktura a odpovědnost orgánů Centra  

1. Orgány Centra jsou: 

a) Představenstvo, 

b) Výkonný výbor, 

c) Ředitel Centra, 

d) Kontrolní výbor. 
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2. Orgány Centra odpovídají za svou činnost takto: 

a) Členové Výkonného výboru jsou ze své funkce odpovědní Představenstvu; 

b) Členové Kontrolního výboru odpovídají za svou činnost Představenstvu. 

c) Ředitel Centra je ze své funkce odpovědný Představenstvu. 

Článek 10  

Představenstvo  

1. Představenstvo je nejvyšším orgánem Centra. 

2. Představenstvo tvoří nejvýše devět (9) Partnerů Centra. 

3. Členy Představenstva jsou každý Partner Centra na stupni partnerství Hlavní partner a 

dva (2) zástupci na stupni Partner a jeden (1) na stupni Národní partner, jež jsou voleni 

dle čl. 10 odst. 10 písm. a) těchto Stanov.  

4. Člen Představenstva je na zasedání Představenstva zastoupen fyzickou osobou 

oprávněnou k jednání jménem Člena Představenstva. 

5. Funkční období členů Představenstva na stupni Partner a Národní partner jsou tři (3) 

roky. 

6. Každý člen Představenstva má právo na Představenstvu hlasovat, podávat návrhy, 

protinávrhy a připomínky. 

7. Při hlasování na zasedání Představenstva má každý člen Představenstva jeden hlas. 

8. Představenstvo je usnášeníschopné: 
a) je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů Představenstva a je-li 

účasten Předseda Představenstva nebo Místopředseda Představenstva nebo 
b) je-li na zasedání přítomno minimálně 2/3 všech členů Představenstva. 

9. Představenstvo rozhoduje: 

a) o změnách Stanov a návrhu na odvolání Ředitele centra tříčtvrtinovou většinou 

hlasů všech členů; 

b) většinou hlasů přítomných členů ve všech ostatních věcech. 

10. Představenstvo: 

a) volí prostou většinou na zasedání přítomných členů Představenstva dva Partnery 

stupně Partner a jednoho Partnera na stupni Národní Partner, dle čl. 10 odst. 3 a 4 

těchto Stanov bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti těchto stanov, dále také 

bez zbytečného odkladu po uplynutí funkčního období takto zvoleného Partnera dle 

čl. 10 odst. 5 těchto Stanov a také vždy bez zbytečného odkladu tehdy, pokud bude 

alespoň jedno místo funkce Představenstva Partnerem Centra na stupni Partner 

neobsazeno. 

b) jmenuje a odvolává volené členy Výkonného výboru; 

c) jmenuje a odvolává členy Kontrolního výboru; 

d) projednává zprávu Ředitele Centra o činnosti Centra; 

e) projednává zprávu Kontrolního výboru o kontrole hospodaření s prostředky 

určenými ve prospěch Centra; 
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f) rozhoduje o věcech dalších činností Centra usnesením; 

g) rozhoduje o přijetí nových Partnerů Centra na stupni Hlavní partner, Národní partner 

a Partner; 

h) rozhoduje o pozastavení či zániku partnerství Partnerů Centra; 

i) rozhoduje o případném převodu nevyčerpaných práv; 

j) navrhuje řediteli CIIRC kandidáta na Ředitele Centra a jeho odvolání;  

k) rozhoduje o majetkových a hospodářsko-finančních záležitostech Centra; 

l) projednává a schvaluje změny Stanov, návrh a změny rozpočtu, návrh plánu činnosti 

Centra; 

m) projednává plnění schváleného rozpočtu; 

n) zřizuje odborné skupiny Centra. 

o) volí ze svého středu Předsedu Představenstva a Místopředsedu Představenstva a to 

prostou většinou přítomných členů Představenstva na prvním jednání 

Představenstva. Funkční období Předsedy a Místopředsedy představenstva je jeden 

(1) rok. V případě, že je funkce Předsedy nebo Místopředsedy z jakéhokoliv důvodu 

neobsazena, hlasuje o volbě Předsedy nebo Místopředsedy Představenstva 

Představenstvo na nejbližším zasedání Představenstva po uvolnění funkce Předsedy 

nebo Místopředsedy Představenstva. 

11. Předseda Představenstva: 

a) připravuje a řídí zasedání Představenstva; 

b) schvaluje zápisy ze zasedání Představenstva; 

c) plní další úkoly, které mu byly svěřeny Představenstvem. 

 

12. Místopředseda Představenstva vykonává činnosti svěřené Předsedovi Představenstva 

v případě jeho nepřítomnosti nebo dle dohody s ním. 

 

13. Rozhodnutí Představenstva dle těchto Stanov jsou vždy přijímána zásadně prostou 

nadpoloviční většinou přítomných členů Představenstva, není-li výslovně v těchto 

Stanovách uvedeno jinak. Představenstvo je oprávněno rozhodnout na svém zasedání 

předem, že konkrétní rozhodnutí Představenstva bude učiněno per rollam. 

14. Rozhodnutí Představenstva týkající se majetku veřejné vysoké školy, zaměstnanců, 

pracovníků a spolupracovníků veřejné vysoké školy jakož i rozsahu činnosti Centra 

v rámci veřejné vysoké školy a účasti veřejné vysoké školy na činnosti Centra podléhá 

schválení dotčené veřejné vysoké školy. Žádný Partner Centra nemá právo na náhradu 

újmy, která mu byla ne/schválením rozhodnutí způsobena. Bez schválení uvedených 

rozhodnutí dotčenou veřejnou vysokou školou nemají příslušná rozhodnutí 

Představenstva žádnou účinnost. 

15. Do působnosti Představenstva náleží jakákoliv věc týkající se Centra, ledaže ji tyto Stanovy 

výslovně svěřují do působnosti jiného orgánu Centra. 

16. Představenstvo se schází nejméně jednou (1) za čtvrtletí. Ohlášení termínu, místa a 

programu zasedání provede Ředitel Centra nejméně 14 dní před konáním zasedání 

pozvánkou členům Představenstva prostřednictvím e-mailu. První zasedání 
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Představenstva se bude konat bez zbytečného odkladu, nejpozději do třech měsíců ode 

dne nabytí účinnosti těchto Stanov. 

17. Na písemný návrh alespoň 2 členů Představenstva je Ředitel Centra povinen svolat do tří 

(3) týdnů od obdržení výzvy zasedání Představenstva k projednání navržených bodů 

programu zasedání.  

18. Výkon funkce člena Představenstva je bezplatný. 

Článek 11  

Výkonný výbor  

1. Výkonný výbor je složen ze stálých členů a ze členů volených Představenstvem. 

2. Výkonný výbor tvoří nejvýše devatenáct (19) Partnerů Centra. 

3. Stálými členy Výkonného výboru jsou členové Představenstva, kterých je nejvýše devět 

(9).  

4. Jmenovaných členů Výkonného výboru je deset (10). Členové Výkonného výboru jsou 

jmenováni Představenstvem z Partnerů Centra na stupních partnerství Národní partner, 

Partner. 

5. Každý člen Výkonného výboru je na zasedání Výkonného výboru zastoupen fyzickou 

osobou oprávněnou jej na zasedání Výkonného výboru zastupovat. 

6. Každý člen Výkonného výboru má právo účastnit se zasedání Výkonného výboru, hlasovat, 

vznášet návrhy, připomínky a protinávrhy. 

7. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně polovina členů Výkonného 

výboru. 

8. Výkonný výbor: 

a) Je řízen Ředitelem Centra nebo jím pověřenou osobou;  

b) vykonává usnesení Představenstva; 

c) je oprávněn dávat podněty k agendě zasedání Představenstva; 

d) rozhoduje o přijetí nových Partnerů Centra na stupni Asociovaný partner, Člen a 

Spolupracující partner; 

Výkonný výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů 

ve věcech mu určených čl. 11 odst. 8 těchto Stanov. 

9. Výkonný výbor se schází zpravidla jednou (1) za měsíc. Ohlášení termínu, místa a 

programu zasedání provede Ředitel Centra nejméně 14 dní před konáním zasedání 

pozvánkou členům Výkonného výboru prostřednictvím e-mailu. První zasedání 

Výkonného výboru se bude konat bez zbytečného odkladu po prvním zasedání 

Představenstva. 

 

10. Výkon funkce člena Výkonného výboru je bezplatný. 

Článek 12  

Ředitel  Centra 
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1. Činnost Centra řídí Ředitel Centra. Ředitelem Centra může být pouze fyzická osoba. 

2. Ředitel Centra je do funkce jmenován a z funkce odvolán ředitelem ČVUT – CIIRC na návrh 

Představenstva. 

3. Ředitel Centra je pověřen řízením Výkonného výboru.  

4. Ředitel Centra odpovídá za: 

a) přípravu a realizaci plánu činnosti Centra na příslušný kalendářní rok; 

b) přípravu rozpočtu Centra na příslušný kalendářní rok; 

c) přípravu zprávy o činnosti Centra v příslušném kalendářním roce; 

d) aktualizaci znění Stanov Centra; 

e) uplatňování Stanov Centra; 

f) přípravu dalších základních dokumentů týkajících se Centra; 

g) komunikaci a vztahy Centra s veřejností. 

5. Ředitel Centra: 

a) připravuje a řídí zasedání Výkonného výboru; 

b) schvaluje zápisy ze zasedání Výkonného výboru; 

c) koordinuje práci odborných skupin Centra; 

d) plní další úkoly, které mu byly svěřeny Představenstvem; 

e) nejpozději v říjnu předkládá Představenstvu ke schválení návrh rozpočtu Centra pro 

následující kalendářní rok; 

f) nejpozději v listopadu předkládá Představenstvu ke schválení návrh plánu činnosti 

Centra pro následující kalendářní rok;  

g) nejpozději v březnu předkládá Představenstvu zprávu o činnosti Centra a přehled 

plnění rozpočtu za uplynulý kalendářní rok; 

h) vede seznam Partnerů Centra na všech stupních partnerství; 

i) zajišťuje chod vnitřních záležitostí Centra a jeho provoz; 

6. Ředitel Centra je oprávněn se účastnit zasedání Představenstva.  

Článek 13  

Kontrolní výbor 

1. Kontrolní výbor je orgánem oprávněným kontrolovat hospodaření s prostředky určenými 

ve prospěch Centra. 

2. Kontrolní výbor má tři (3) členy – fyzické osoby. Členem Kontrolního výboru nemůže být 

Ředitel Centra. 

3. Členové Kontrolního výboru jsou do své funkce jmenováni a ze své funkce odvoláváni 

Představenstvem. 

4. Členové Kontrolního výboru si ze svého středu volí předsedu Kontrolního výboru, který 

bude jménem Kontrolního výboru vystupovat. 
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5. Funkční období členů Kontrolního výboru jsou tři (3) roky.  

6. Kontrolní výbor zasedá dle potřeby, minimálně však jednou ročně. 

7. Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat jak operativní správu prostředků určených ve 

prospěch Centra, tak hospodářsko-finanční rozhodnutí Představenstva. Za tímto účelem 

je oprávněn požadovat písemná vysvětlení. 

8. Předseda Kontrolního výboru předkládá Představenstvu zprávu o kontrole hospodaření 

s prostředky určenými ve prospěch Centra za uplynulý hospodářský rok. 

9. Výkon funkce člena Kontrolního výboru je bezplatný. 

III. Ustanovení o hospodaření 

Článek 14  

Financování činnosti Centra  

1. Činnost Centra bude financována prostřednictvím  

a) odměn uhrazených Partnery Centra za služby Centra a související benefity; 

b) nefinančním plněním Partnerů Centra podle Přílohy č. 1 těchto Stanov;  

c) doplňkové činnosti vysokých škol prováděné v souladu s právními předpisy ve 

prospěch Centra; 

d) poplatků za zprostředkování a realizaci odborných konzultací; 

e) poplatků za reklamu; 

f) darů; 

g) jiných zdrojů. 

Článek 15  

Hospodaření Centra  

1. Hospodaření Centra se řídí schváleným rozpočtem Centra na příslušný kalendářní rok 

v souladu se schváleným plánem činnosti Centra. 

2. Za transparentnost a vyváženost hospodaření s prostředky určenými Institucemi ve 

prospěch Centra nese zodpovědnost každá Instituce. 

3. Kontrolu hospodaření s prostředky určenými ve prospěch Centra vykonává Kontrolní 

výbor. 

4. Na základě činnosti Partnerů Centra nedochází ke vzniku solidární odpovědnosti 

jednotlivých Partnerů Centra na jakékoli úrovni partnerství za dluhy vzešlé z činnosti 

Centra. Jednání jakéhokoli Partnera Centra na jakékoli úrovni partnerství v záležitostech 

Centra musí být vlastním jménem a na vlastní účet konkrétního Partnera Centra a toto 

jednání zavazuje vůči třetí straně výlučně tohoto Partnera Centra, který je povinen na tuto 

skutečnost třetí osobu, s níž jedná, upozornit. 

IV. Závěrečná ustanovení 
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Článek 16 

Přechodná a závěrečná ustanovení  

1. Tyto Stanovy, které jsou změnou Stanov Centra ze dne 19. 2. 2018 (dále v textu „Původní 

Stanovy“), nabývají platnosti a účinnosti po jejich schválení Řídícím výborem dle 

Původních Stanov. 

2. Nedílnou součástí těchto Stanov je jejich Příloha č. 1 Práva a povinnosti Partnerů Centra 

vyplývající ze stupně partnerství 

3. Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky, zejména v souvislosti 

s Institucemi zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tyto Stanovy a vztahy z nich vyplývající se řídí českým právem. Soudy příslušné k řešení 

sporů vzniklých z těchto Stanov jsou soudy České republiky. 

 

 

Příloha č. 1  

 

Práva a povinnosti Partnerů Centra vyplývající ze stupně partnerství  

Článek 1  

Práva vyplývající ze stupně partnerství  

1. Partner Centra na stupni Hlavní partner má právo  

(i) na následující využívání služeb Centra a benefity vyplývající z partnerství: 

a) odebírat elektronický bulletin; 

b) účastnit se pracovních komisí Centra; 

c) právo na odbornou konzultaci v rozsahu třiceti (30) hodin ročně; 

d) přivést své zákazníky maximálně desetkrát (10x) ročně na individuální 

prohlídku testbedu; 

e) umístit svůj partnerský profil v testbedu a na oficiálním webu Centra – video 

smyčku v maximální délce trvání dvou (2) minut; 

f) získat pět (5) vstupenek na všechny akce pořádané Centrem; 

g) publikovat své případové studie v elektronickém bulletinu; 

h) užívat logo ve znění „Hlavní partner NCP4.0“ (právo na větší logo než ostatní 

partneři); 

i) prezentovat svou video smyčku na akcích Centra, pokud to bude technicky 

možné; 

j) účastnit se akcí pořádaných Centrem, zaměřených na transfer znalostí 

Partnerů NCP 4.0 formou realizace projektů Průmyslu 4.0 ve výrobních 

podnicích; 

k) účastnit se zasedání Představenstva v souladu s těmito Stanovami; 
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l) umístit své logo na oficiální web Centra; 

m) umístit svůj profil na oficiální web Centra; 

n) umístit své logo v marketingových materiálech Centra; 

o) dvakrát (2x) ročně pořádat odborný seminář a akci společně s Centrem; 

p) být členem Představenstva a Výkonného výboru. 

2. Partner Centra na stupni Národní partner a Partner má právo  

(i) na následující využívání služeb Centra a benefity vyplývající z partnerství: 

a) odebírat elektronický bulletin; 

b) účastnit se odborných skupin Centra; 

c) právo na odbornou konzultaci v rozsahu dvaceti (20) hodin ročně; v případě 

Národního Partnera jsou tyto konzultace omezeny na nekomerční činnosti 

Národního Partnera; 

d) přivést své zákazníky maximálně pětkrát (5x) ročně na individuální prohlídku 

testbedu; v případě Národních partnerů jsou tyto prohlídky omezeny na 

nekomerční činnosti Národního Partnera; 

e) umístit svůj partnerský profil v testbedu a na oficiálním webu Centra – video 

smyčku v maximální délce trvání jedné (1) minuty; 

f) získat tři (3) vstupenky na všechny akce pořádané Centrem; 

g) publikovat své případové studie v elektronickém bulletinu; 

h) užívat logo ve znění „Národní partner NCP4.0“, respektive „Partner NCP4.0“; 

i) prezentovat svou video smyčku na akcích Centra; 

j) účastnit se akcí pořádaných Centrem, zaměřených na transfer znalostí 

Partnerů NCP 4.0 formou realizace projektů Průmyslu 4.0 ve výrobních 

podnicích; 

k) účastnit se zasedání Představenstva jako host; 

l) umístit své logo na oficiální web Centra; 

m) umístit svůj profil na oficiální web Centra; 

n) umístit své logo v marketingových materiálech Centra;  

o) jednou (1x) ročně pořádat odborný seminář a akci společně s Centrem; 

p) být voleným členem Představenstva a Výkonného výboru. 

 

3. Partner Centra na stupni Asociovaný partner má právo  

(i) na následující využívání služeb Centra a benefity vyplývající z partnerství: 

a) odebírat elektronický bulletin; 

b) účastnit se odborných skupin Centra; 

c) právo na odbornou konzultaci v rozsahu tří (3) hodin ročně; 
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d) získat jednu (1) vstupenku na všechny akce pořádané Centrem; 

e) publikovat své případové studie v elektronickém bulletinu; 

f) užívat logo ve znění „Asociovaný partner NCP4.0“; 

g) prezentovat svou video smyčku v maximální délce trvání třiceti (30) vteřin na 

oficiálním webu Centra; 

h) účastnit se zasedání Představenstva jako host; 

i) umístit své logo na oficiální web Centra; a 

j) přivést své zákazníky maximálně dvakrát (2x) ročně na individuální 

prohlídku testbedu; 

4. Partner Centra na stupni Člen má právo na následující bezplatné služby Centra a benefity 

vyplývající z partnerství: 

a) odebírat elektronický bulletin; 

b) získat jednu (1) vstupenku na max. tři (3) placené akce ročně pořádané Centrem; 

c) účastnit se odborných skupin Centra; 

d) právo na odbornou konzultaci v rozsahu tří (3) hodin ročně; 

e) účastnit se zasedání Představenstva v souladu s těmito Stanovami. 

5. Partner Centra na stupni Spolupracující partner má právo na následující služby Centra a 

benefity vyplývající z partnerství: 

a) odebírat elektronický bulletin; 

b) získat dvě (2) vstupenky na všechny akce pořádané Centrem; 

c) oslovovat účastníky akcí pořádaných Centrem; 

d) umístit své logo na oficiální web Centra jako Spolupracující partner; a  

e) umístit své logo v marketingových materiálech Centra jako Spolupracující partner. 

Článek 2  

Povinnosti vyplývající ze stupně partnerství  

1. Partneři Centra mají povinnost uhradit vždy do 31. 3. daného kalendářního roku odměnu 

ve prospěch Centra, není-li těmito Stanovami určeno jinak, za práva vyplývající z 

partnerství pro příslušný kalendářní rok ve výši, která činí (všechny částky jsou uvedeny 

bez DPH): 

a) pro Hlavního Partnera částku 500.000 Kč, která bude hrazena v penězích; 

b) pro Národního Partnera plnění nefinanční povahy ve prospěch Centra v hodnotě 

minimálně 50.000 Kč dle dohody s Ředitelem Centra; 

c) pro Partnera částku 250.000 Kč, která bude hrazena v penězích; 

d) pro Asociovaného Partnera částku 100.000 Kč, která bude hrazena v penězích; 

e) pro Člena částku 50.000 Kč, která bude hrazena v penězích; 
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f) pro Spolupracujícího Partnera plnění nefinanční povahy ve prospěch Centra v 

hodnotě minimálně 50.000 Kč dle dohody s Ředitelem Centra. 

Bez splnění této povinnosti není možné ze strany partnerů vykonávat příslušející práva 

vyplývající z těchto Stanov a to zejména využívat služby a benefity uvedené v čl. 1 přílohy 

č. 1. Výše uvedené se nevztahuje na plnění dle odst. 1 písm. b) a f), kde mohou být po 

dohodě s Centrem stanoveny podmínky odlišně. 

2. Uhrazení odměny podle těchto Stanov za práva na služby a související benefity partnerství 

Centra na všech stupních partnerství probíhá na základě individuálně sjednaných smluv 

uzavřených s Partnery Centra.  

3. Není-li Představenstvem Centra rozhodnuto jinak, nevyužitá práva na služby Centra a 

související benefity partnerství se pro partnery nepřevádí do dalších období - na všech 

stupních partnerství se právo na služby Centra a související benefity partnerství vztahuje 

vždy pouze k příslušnému kalendářnímu roku. 

4. Mají-li dle těchto Stanov partnerská práva vzniknout v průběhu kalendářního roku, může 

být rozsah práva na služby Centra a související benefity partnerství pro jakýkoli stupeň 

partnerství sjednán individuálně a to zpravidla vzhledem k délce trvání těchto práv ve 

zbytku kalendářního roku.  

5. Uplatnění práv na služby Centra a související benefity partnerství může být omezeno jak 

z technických důvodů (např. vyčerpání kapacity vstupenek na konkrétní akci Centra), tak 

z důvodů vyplývajících ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Způsob omezení 

uplatnění práv na všech stupních partnerství je stanoven Představenstvem. Stanovení 

omezení uplatnění partnerských práv bere 0ohled na jednotlivé stupně partnerství. Žádný 

Partner Centra nemá právo na náhradu škody, která mu byla způsobena omezením jeho 

práv dle tohoto odstavce. 

6. Partneři na jakémkoliv stupni partnerství, kteří jsou veřejnými vysokými školami, nemají 

povinnost uhradit odměnu za poskytnutá práva dle těchto Stanov a uplatňování jejich 

partnerských práv není vázáno na uhrazení odměny ve prospěch Centra.  

 


