
 Z á p i s  

 

ze 45. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného  

dne 22. 3. 2016  v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1  

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

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

 

Přizvána: I. Němečková 

 

Program jednání 

1. Kontrola plnění závěrů 44. elektronického jednání AK 3. 2. 2016 

2. 13. etapa akreditace VTP v ČR – projednání žádostí o akreditaci 

* Technologické centrum Písek s.r.o.  

* Vědeckotechnický park VZLÚ Praha  

* Nupharo Park 

 

3. Různé 

 

Jednání řídil předseda komise P. Švejda. 

 

Dohodnuté závěry 

k bodu 1 

- na VH SVTP ČR, z.s. bylo předáno 9 z 11 akreditačních osvědčení, BIC Ostrava s.r.o. a 

Centru podpory inovací VŠB-TU Ostrava předat na poradě ředitelů VTP v ČR v Kunovicích, 

nebo při jiné dohodnuté příležitosti   

 

- ostatní závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

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

 

* Technologické centrum Písek s.r.o. – žádost Lukáše Kučery  

* Vědeckotechnický park VZLÚ Praha – žádost Tomáše Vodrážky 

* Nupharo Park, Praha - žádost Milana Ganika  

 

- členové AK projednali všechny žádosti a nedoporučili udělit akreditaci pro nesplnění těchto 

kritérií pro akreditaci: 

 

* Technologické centrum Písek s.r.o.  

++ v seznamu inovačních firem parku uvést pouze inovační firmy 

++ ve statistických údajích uvedeno - dosud pronajato pro inovační firmy 320 ze 7780 m
2  

++ u členství ve SVTP ČR, z.s. je uvedeno …. „řádné“ členství – odstranit slovo „řádné“   

 

 

* Vědeckotechnický park VZLÚ Praha  

++ v části charakteristika parku uvést v části transfer technologií minimálně dva transfery 

technologií 

++ ze seznamu inovačních firem parku odstranit obchodní firmy a instituce (návazně upravit 

statistiku) 



++ ve statistických údajích uvést rozlohu pozemků a zastavěnou plochu parku 

++ doplnit mezinárodní spolupráci 

++ v části Společnost/VTP na http://www.vzlu.cz/cs/vedeckotechnicky-park-vzlu-praha-c96/ 

neuvádět „akreditovaný“; uvést, že VTP VZLÚ je členem … (uvedeno .. je součástí …) 

 

 

* Nupharo Park, Praha 

++ v části O nás uveden termín „obchodní park ….“   

++ ve statistických údajích uvedena pouze 1 inovační firma; tato firma není uvedena 

v seznamu inovačních firem; dosud pronajato pro inovační firmu 450 z 15039 m
2  

++ neuvedeno členství ve SVTP ČR, z.s. 

 

- po odstranění výše uvedených nedostatků, potvrzeném řediteli VTP, projednat znovu 

v rámci elektronického jednání AK SVTP ČR, z.s. 

        Z: P. Švejda, ředitelé VTP 

        

 

 

k bodu 3 

- další jednání komise se uskuteční 10. 6. 2016 (pozvánku rozeslat do 30. 5. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22. 3. 2016 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 

http://www.vzlu.cz/cs/vedeckotechnicky-park-vzlu-praha-c96/

