
 Z á p i s  

 

ze 44. elektronického jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, 

konaného dne 3. 2. 2016    

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

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý 

 

Přizvána: I. Němečková 

 

Program jednání 

1. Kontrola plnění závěrů 43. jednání AK 8. 12. 2015 

2. 13. průběžná etapa akreditace VTP v ČR – stav k 3. 2. 2016  

3. Různé 

 

Jednání řídil předseda komise P. Švejda. 

 

Dohodnuté závěry 

k bodu 1 

- 12. etapa akreditace skončila k 31. 12. 2015, všechny dosud akreditované VTP byly 

v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR převedeny mezi provozované parky 

 

- ostatní závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- o akreditaci v rámci 13. průběžné etapy požádaly tyto VTP: 

 

Vědeckotechnický park UP v Olomouci  

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.  

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., České Budějovice  

Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava  

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně  

BIC Ostrava s.r.o. 

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným  

VTP Brno, a.s.  

Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín 

Podnikatelský a inovační park Havlíčkův Brod 

Strojírenský vědeckotechnický park s.r.o., Buštěhrad 

 

- členové AK projednali všechny žádosti a doporučili udělit akreditaci a předat osvědčení 

všem 11 VTP  

        T: 10. 2. 2016  

        Z: P. Švejda 

 

- v průběhu jednání VH podrobně informovat o průběhu akreditačního řízení prvních 11 VTP 

s ohledem na plnění kritérií pro akreditaci, zejména:  

 

* Uvádět oficiální název parku ve všech částech dokumentace (eKatalog, web parku) 

* Uvádět doložení splnění všech kritérií pro akreditaci v ČJ i AJ, včetně nově zařazené 

Mezinárodní spolupráce v rámci projektu LE 15014 



* Ve Statistických údajích uvádět logické vazby mezi rozlohou pozemků, zastavěnou a 

užitnou plochou  

* V Seznamu inovačních firem parku uvést seznam pouze inovačních firem (dle počtu 

uvedeném ve statistických údajích) s předmětem jejich činnosti, kontakty a linkem na web 

dané inovační firmy 

* v části O nás uvést, že park je členem SVTP ČR, z.s. s linkem na www.svtp.cz  

        Z: P. Švejda 

 

- zařadit výše uvedené VTP mezi Akreditované parky v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. 

        T: 9. 2. 2016  

        Z: J. Lakomý 

 

 

k bodu 3 

- další 45. jednání komise se uskuteční 22. 3. 2016 (pozvánku rozeslat do 11. 3. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 9. 2. 2016 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 

http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/

