
Usnesení 

XXVII. valné hromady SVTP ČR, z.s. 8. února 2017 v Praze 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Valná hromada 
 

I. projednala 

 
a) zprávu výboru o plnění hlavních úkolů SVTP ČR, z.s. od XXVI. valné hromady, konané 

dne 10. 2. 2016 

b) zprávu o hospodaření SVTP ČR, z.s. v roce 2016 

c) zprávu revizní komise SVTP ČR, z.s. za rok 2016 

d) hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR, z.s. na rok 2017 

e) žádosti o členství: 

* právnická osoba: / 

* fyzická osoba: J. Lakomý 

 

II. schválila 
 

a) zprávu o činnosti a plnění hlavních úkolů SVTP ČR, z.s. od XXVI. valné hromady 10. 2. 

2016  

b) zprávu o hospodaření SVTP ČR, z.s. v roce 2016 

c) zprávu revizní komise SVTP ČR, z.s. za rok 2016 

d) členství: 

* právnická osoba: / 

* fyzická osoba: J. Lakomý 

e) hlavní úkoly a rozpočet SVTP ČR, z.s. na rok 2017 

g) výši členských příspěvků na rok 2017: 

* pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč, členové nad 70 let neplatí 

členské příspěvky)  

* pro právnické osoby 4 000 Kč  

g) delegované zástupce SVTP ČR, z.s. do AIP ČR, z.s.: Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý, Jana 

Klementová 

h) odměnu P. Švejdovi a I. Němečkové za činnosti sekretariátu SVTP ČR, z.s. v roce 2017 

v celkové výši 96 tis. Kč, J. Lakomému za redakci webu ve výši 18 tis. Kč 

  

III. doporučuje  
 

a) výboru v průběhu volebního období kooptovat nové členy výboru SVTP ČR, z.s. na 

základě poznatků získaných při jednání regionálních skupin v jednotlivých krajích ČR      

 

IV. ocenila 
a) činnost výboru a sekretariátu SVTP ČR, z.s. 

b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR, z.s. 

c) aktivitu  SVTP ČR, z.s. s mezinárodními partnery SVTP ČR, z.s. na úrovni bilaterální a 

multilaterální (včetně členských příspěvků SPICE, IASP) 

d) součinnost s MPO a API v rámci programu OP PIK 



V. uložila 
 

a) výboru SVTP ČR, z.s. 

 * zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2017 v souladu se schváleným rozpočtem,  

   zejména projekty OP VK SPINNET - zajišťovat udržitelnost projektu do 08/2019,     

   EUPRO II OKO SVTP ČR – řešení projektu do 31. 12. 2017  

         T: průběžně 

 

* informovat o průběhu a závěrech XXVII. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační 

podnikání a transfer technologií v roce 2017 

        T: 9. 2. 2017 

 

* uskutečnit jednání regionálních skupin SVTP ČR, z.s. v krajích ČR a zajistit aktivní 

účast zástupců SVTP ČR, z.s. v odborných týmech k inovačnímu podnikání v krajích;

        T: 12. 12. 2017 

 

* upřesnit postup vzájemné spolupráce v rámci Národní sítě VTP v ČR s partnery 

SVTP ČR, z.s.  

        T: průběžně 

 

* projednávat náměty na další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR, z.s. 

(www.svtp.cz) v období do 31. 12. 2017 a při přípravě nových projektů SVTP ČR, z.s.

        T: průběžně 

 

* připravit prezentaci VTP v ČR v rámci semináře Inovační potenciál ČR 

        T: 5. 9. 2017 

 

* ve spolupráci s MPO, API, Magistrátem hl. m. Prahy a MPSV vytvářet podmínky 

pro realizaci projektů VTP v rámci OP PIK, zejména PO1; OP VVV, OP Praha-pól 

růstu ČR, OP Zaměstnanost, … 

        T: průběžně 

 

* připravovat projekty SVTP ČR, z.s. (příprava odborníků, součinnost s VŠ a dalšími 

partnery, regionální rozvoj, výzkum a vývoj); návrhy projednávat v projektovém týmu 

„projekty SVTP ČR, z.s.“ 

        T: dle výzev 

 

* zajistit přípravu a průběh XXVIII. valné hromady SVTP ČR, z.s. 

        T: 7. 2. 2018 v Praze 

 

* zajišťovat průběžnou 13. etapu akreditace VTP v ČR s platností na období od 1. 1. 

2016 do 31. 12. 2017 a přípravu 14. etapy dle stavu k 31. 12. 2017 s platností do 31. 

12. 2019 včetně fungování Národní sítě VTP v ČR     

        T: průběžně 

 

* zajistit činnost delegovaných zástupců SVTP ČR, z.s. v AIP ČR, z.s. 

        T: průběžně 

 

http://www.svtp.cz/


* ve spolupráci s MPO, API a řediteli VTP připravit publikaci Vědeckotechnické 

parky v ČR 2017 

        T: podzim 2017 

 

b) sekretariátu SVTP ČR, z.s. 

  

* vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR, z.s. v roce 2017 včetně konzultací 

k přípravě, provozování a hodnocení činnosti VTP v ČR 

        T: průběžně  

 

* zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, z.s. projektového týmu NS VTP 

v ČR, komise pro akreditaci VTP v ČR a činnost zástupce SVTP ČR, z.s., člena 

projektového týmu Technologický profil ČR a delegovaných zástupců SVTP ČR, z.s. 

v AIP ČR, z.s. 

         T: průběžně 

 

 * zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR, z.s. 

         T: průběžně 

 

* zajistit potřebnou dokumentaci k plnění hlavních úkolů v roce 2017 v souladu se 

schváleným rozpočtem, zejména projekty OP VK SPINNET a EUPRO II OKO SVTP 

ČR   

         T: průběžně 

 

* zajišťovat součinnost s MPO, API a dalšími partnery 

        T: průběžně 

 

* dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob na rok 2017 v 

souladu s článkem 17 stanov SVTP ČR, z.s. 

        T: 31. 3. 2017 

 

c) členům SVTP ČR, z.s. 

 

* podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR;  na přípravě a 

provozování nových VTP a jejich mezinárodní spolupráci 

 

* využívat domovskou stránku SVTP ČR, z.s.; doplňovat průběžně aktuální informace 

o jednotlivých VTP, zejména části eKatalog VTP SVTP ČR, z.s. a Projekty SVTP ČR, 

z.s. 

 

* spolupracovat při plnění úkolů SVTP ČR, z.s. v roce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR, z.s. na rok 2017 
 

* Projekt Národní síť VTP v ČR - elektronický katalog VTP SVTP ČR, z.s. (akreditované a 

další provozované VTP v ČR) s využíváním sítě CESNET; stanovení ukazatelů pro Národní 

síť (počet VTP na počet obyvatel, počet inovačních firem umístěných ve VTP v ČR, 

regionální inkubátory aj.).  

 

* Projekt EUPRO II „OKO SVTP ČR“  

   Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR, z.s.  

   multilaterální spolupráce  

 - v rámci SPICE (členství), IASP (členství) a EBN 

   bilaterální spolupráce s národními asociace VTP v partnerských zemích  

   elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR, z.s.; zapojovat další VTP a     

   inovační firmy v nich umístěné do mezinárodní spolupráce 

 

* Projekt OP VK „SPINNET“ v rámci jeho udržitelnosti (do 31. 8. 2019); 3. Monitorovací 

období udržitelnosti 09/2016 – 08/2017 

 

* Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti přípravy a 

provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu 

 

* připravit prezentaci VTP v ČR v rámci semináře Inovační potenciál ČR 

 

* Akreditace VTP v ČR  - vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP 

ČR, z.s. (kontrola plnění podmínek akreditace) – průběžná 13. etapa akreditace VTP v ČR 

s platností na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017; kontrola plnění akreditačních podmínek 

(na základě údajů v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. a zaslané písemné žádosti o akreditaci); 

příprava průběžné 14. etapy akreditace dle stavu k 31. 12. 2017 s platností od 1. 1. 2018 – 31. 

12. 2019.  

 

* Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR, z.s. ve vazbě na regionální aktivity (NUTS 

III – krajů ČR) v podpoře inovačního podnikání a mezinárodní spolupráci a v součinnosti s 

pracovními týmy k inovačnímu podnikání v krajích; dořešit regionální sekce SVTP ČR, z.s. se 

zastoupením krajů ve výboru SVTP ČR, z.s.; uplatnit VTP v rámci implementace RIS3 krajů 

ČR. 

 

* Podíl na realizaci programu AIP ČR, z.s. INOVACE XXI, zejména 

 - Systém inovačního podnikání v ČR 

 - mezinárodní spolupráce (TII, ICC, ICSTI) 

 - účast VTP v programech EUREKA a Eurostars a v dalších programech 

- příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání – s využitím publikací 

Vědeckotechnické parky v ČR, Inovační podnikání, časopisu Inovační podnikání a 

transfer technologií, aj. 

 

* ve spolupráci s MPO, API, MŠMT, Hl. m. Praha a MPSV vytvářet podmínky pro realizaci 

projektů VTP v rámci OP PIK, OP VVV, OP Praha-pól růstu ČR, OP Zaměstnanost, … 

    

* Prezentace SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich umístěných a vybraných výsledků 

projektu SPINNET v rámci INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (5. - 8. 



12. 2017), (24. mezinárodní sympozium, 24. veletrh, 22. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 

2017) a dalších tuzemských a zahraničních akcí 

 

* Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP do soutěže o Cenu Inovace 

roku 2017 do 31. 10. 2017 

 

* Prezentace SVTP ČR, z.s. a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v rámci projektu 

Technologický profil ČR, vztahy k dalším typům účelových zařízení – platformy, klastry, 

výzkumná centra aj.  

 

* Porada ředitelů VTP v ČR ve dnech 8. – 9. 6. 2017 ve Vědeckotechnickém parku Plzeň, 

poznatky uveřejnit v ip tt 3/2017 

  

* Příprava a realizace nových projektů SVTP ČR, z.s. na období od roku 2018 (mezinárodní 

spolupráce SVTP ČR, z.s.; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, aj.) 

 

* Ve spolupráci s MPO, API a řediteli VTP připravit publikaci Vědeckotechnické parky v ČR 

2017 

         

* Poradenská činnost členům SVTP ČR, z.s. v sekretariátu SVTP ČR, z.s.  

 

* Regionální setkání Kybernetická revoluce v Plzni (24. 1.), Hradci Králové (21. 2.), Českých 

Budějovicích (30. 3.), Olomouci (6. 4.), Brně (26. 4.) a Ostravě (17. 5.)  

 

 

V průběhu roku 2017 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, z.s., 4 jednání projektového 

týmu Národní síť VTP v ČR, 4 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR a jednání 

projektového týmu SVTP ČR, z.s. „projekty SVTP ČR, z.s.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválila XXVII. valná hromada SVTP ČR, z.s. dne 8. 2. 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


