
Z á p i s 

z elektronického 71. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“ konaného 

dne 10. 6. 2021  

 

Toto jednání bylo plánováno jako součást porady ředitelů VTP ve Strojírenském VTP 

Buštěhrad 10.6.2021 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Doporučení k zápisu sdělili: P. Švejda, M. Burian, J. Lakomý, I. Němečková 

 

 Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů elektronického 70. PT 16. 3. 2021 

2. Stav NS VTP v ČR – ekatalog VTP SVTP ČR, z.s.; postup aktualizace údajů o všech VTP 

umístěných v ekatalogu 

3. Aktuální úkoly NS v rámci Systému inovačního podnikání v ČR, součinnost s Národní 

klastrovou asociací a sdružením CzechInno 

4. Různé 

   

Dohodnuté závěry: 

 

k bodu 1 

- byla provedena další aktualizace ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. ; zbývá dokončit aktualizaci 

údajů většiny akreditovaných a dalších provozovaných VTP 

 

- závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- PT NS VTP projednal aktuální stav elektronického katalogu VTP SVTP ČR, z.s. -  s těmito 

závěry: 

 

* je nezbytné, aby zástupci VTP aktualizovali údaje o svých VTP, akreditovaných a dalších 

provozovaných VTP, do 31. 8. 2021 (elektronické razítko) 

* v katalogu budou od 1. 10. 2021 umístěny pouze VTP, které jsou členy SVTP ČR a které 

mají aktualizované údaje (týká se akreditovaných a dalších provozovaných VTP); pouze tyto 

VTP budou zařazeny do databáze Technologický profil ČR   

 

* prověřit jednotu názvů VTP a názvů členů SVTP ČR, z.s.; odstranit rozdíly 

        Z: J. Lakomý 

 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR po provedených úpravách tvoří 16 

akreditovaných a 25 dalších provozovaných VTP v ČR  

        Z: P. Švejda, předseda AK 

 

 

- Národní síť VTP v ČR tvoří od 23. 6. 1993 jednu ze základních součástí Systému 

inovačního podnikání v ČR (informace viz ip tt 22021, str. 2 - 

http://www.aipcr.cz/doc/IPTT_II_2021.pdf  ) 

* řešit součinnost NS VTP v ČR s Národní klastrovou asociací a připravovanými DIH (eDIH);  

https://www.svtp.cz/katalog/
https://www.svtp.cz/katalog/
http://www.techprofil.cz/find.asp?action=SubjectsByType&ID=6&SearchBy=V%ECdeckotechnick%E9+parky
http://www.aipcr.cz/doc/IPTT_II_2021.pdf


T: průběžně  

Z: P. Švejda 

* analyzovat zasílané informace o zapojení VTP do inovační infrastruktury v daném regionu 

včetně sdělení krajských, nově zvolených zástupců, s odpovědností za rozvoj a inovace  

 

 

k bodu 4 

- Dne 18.6. proběhne jednání orgánů JAIP, o.p.s na němž bude konzultován současný stav. 

Problémy vzniklé v Písku se netýkají SVTP ČR z.s.  ani subjektu, který byl do ukončení 

činnosti naším členem. J. Lakomý bude informovat na dalším jednání PT 

 

- další, 72. jednání projektového týmu NS VTP v ČR, se uskuteční dne 14. 9. 2021 (program 

jednání rozeslat do 3. 9. 2021) 

         Z: P. Švejda 

 

 

 

v Praze dne 10. 6. 2021   

Zapsal: P. Švejda 

 


