
V souladu se schváleným postupem uskuteční Společnost vědeckotechnických parků ČR, 

z.s. 16. průběžnou etapu akreditace VTP v ČR dle stavu k 31.12.2022 s platností od 1.1.2023 

do 31.12.2025. Základním souborem dat k akreditaci VTP budou informace o VTP, umístěné 

v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. na www.svtp.cz/katalog 

Dne 13. 9. 2022 byla schválena kritéria pro akreditaci VTP v ČR v rámci průběžné 16. etapy 

akreditace dle stavu k 31. 12. 2022 s účinností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025:  

* vyřešené otázky majitel - zakladatel - provozovatel * inkubátor malých a středních 

inovačních firem (minimální užitná plocha 3000 m2  

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)  

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy 

odborníků) 

 * kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb)  

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)  

* součinnost s VŠ, práce se studenty (stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich umístěných)  

* mezinárodní spolupráce VTP (název subjektu, země, druh spolupráce, kontakt) 

 * aktualizace údajů v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. k 31. 12. daného roku  

* VTP je členem SVTP ČR, z.s. s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR, 

z.s.  

- možnost odnětí akreditace (v případě, kdy VTP přestane splňovat kritéria pro akreditaci) 

 - všechny údaje o VTP je nutné uvádět jak v CZ tak EN verzi 

 - případné dotazy k aktualizaci zasílejte Jaroslavu Lakomému (jarda.lakomy@gmail.com) 

 - zástupci aktuálně akreditovaných VTP v ČR, které chtějí požádat o akreditaci v rámci 16. 

etapy akreditace, zašlou mailovou žádost (svejda@svtp.cz) do 15. 1. 2023 (po 1. 1. 2023 

budou akreditované VTP přemístěny do „Další provozované VTP“)  

- osvědčení o akreditaci předat na XXXIII. VH SVTP ČR, z.s. 22. 2. 2023  

-  P. Švejda dne 7. 12. 2022 odeslal pokyny akreditovaným VTP v ČR č. 28 k zabezpečení 16. 

etapy akreditace; tyto pokyny dostali také členové výboru SVTP ČR, z.s. s žádostí, aby ve své 

regionální působnosti zajistili metodickou a koordinační činnost nejen k akreditovaným, ale i 

dalším provozovaným VTP, pokud by tyto VTP chtěly požádat o akreditaci. 

 

Pavel Švejda 

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. 
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