
Z á p i s 

z 97. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne  

6. 6. 2014 v zasedací místnosti hotelu Mahler, Křížová 112/4, Jihlava  

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  P. Švejda, J. Bartoš, J. Burčík, J. Herinek, P. Janák, P. Konečný, J. Lakomý,  

                   D. Matznerová, J. Michková, J. Rakušan 

  

Omluveni: V. Hřiba, J. Klementová, R. Michalec, H. Nováková 

 

Přizváni: J. Bouma, O. Cempírek, I. Němečková, J. Rous 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 96. výboru 18. 3. 2014 

2. VTP v OP PIK a úkoly SVTP ČR 

3. Projekt SPINNET – aktuální informace 

4. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně) 

5. Akreditace VTP v ČR – aktuální stav 

6. Různé 

 

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.  

 

Dohodnuté závěry 

k bodu 1         
- zasílat informace o inovačních firmách, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP 

(umísťovat tyto informace na www.svtp.cz) 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR 

        v součinnosti s řediteli VTP 

 

- umístit na www.svtp.cz, zprávy z regionů informace z krajů: Pardubický a Ústecký (zahájení 

výstavby Nupharo parku 3. 6. 2014)  

        T: ihned 

        Z: J. Bartoš, P. Švejda 

 

- kooptovat nové členy výboru SVTP ČR (odpovědnost za Ústecký kraj a Liberecký kraj); 

odpovědnost za Středočeský kraj – od 23. 9. 2014 ředitelka VYRTYCH – Technologický park 

a inkubátor - Petra Antošová; kooptace bude schválena ve výboru SVTP ČR  

 

- informace o VTP v ČR uveřejňovat v ip tt 2014 (termíny dle uzávěrek jednotlivých čísel) 

* v ip tt 3/2014 uveřejnit informaci o VTP CTT Vysočina, PI Dvorana a Kanov    

Karlovy Vary 

        T: 14. 7. 2014  

        Z: J. Rakušan, J. Michková 

 

- zajišťovat průběžnou 12. etapu akreditace VTP v ČR dle schválených podmínek 

 

- uskutečňovat jednání regionálních skupin SVTP ČR (vazba na dokončované krajské přílohy 

RIS3 ČR) 

Z: členové výboru SVTP ČR 

http://www.svtp.cz/


- vyhlášen 2. ročník soutěže Best Innovator 2014 (informace na www.atkearney.cz; 

společnosti působící v ČR se mohou do soutěže přihlásit do 30. 6. 2014, vyhlášení výsledků 

v říjnu 2014, dvouletá periodicita) 

 

- ve dnech 18. – 19. 6. 2014 se v Praze uskuteční akce na podporu českého exportu inovací 

Festival Exportu CZ 2014 (informace v ip tt 1/2014, str. 3 obálky, na www.czechinno.cz) 

 

- dne 10. 9. 2014 se uskuteční v Praze seminář Inovační potenciál ČR (informace bude 

uveřejněna v ip tt 2/2014 a na www.aipcr.cz)   

 

- v rámci 4. ročníku Vizionáři 2014 bude předána zvláštní cena autorovi nejlepšího 

studentského inovativního podnikatelského záměru v ČR (další informace na 

www.czechinno.cz) 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

 

k bodu 2 

- v připravovaném OP PIK je v období do roku 2020 preferováno rozšiřování a zkvalitňování 

stávajících VTP, výstavba nových VTP zcela výjimečně. Pozornost bude věnována podpoře 

naplňování funkcí VTP formou „měkkých projektů“. Další informace jsou uvedeny 

v prezentaci P. Koláře v části Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků 2014 

(www.svtp.cz) 

 

- dne 16. 6. 2014 se uskuteční jednání P. Švejdy s náměstkem ministra průmyslu a obchodu T. 

Novotným s cílem potvrdit formy a rozsah spolupráce SVTP ČR v rámci OP PIK 

 

 

k bodu 3 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o dosavadním průběhu 

projektu SPINNET a přípravě 6. MZ  

* příprava 6 inovovaných produktů - vydány příručky Zakládáme inovační firmu, Dobrá 

praxe ve VTP 

* na www.svtp.cz jsou umístěny výše uvedené dvě příručky včetně Metodiky hodnocení 

podnikatelských záměrů,  

* zbývající tři inovované produkty - Praxí k lepšímu uplatnění po škole a Metodika správné 

stáže ve VTP (tyto tři příručky nebudou vydány v tištěné formě) a Katalog VTP v tištěné a 

DVD formě dokončit v 06/2014 

* semináře se zahraničními experty (2. 4. v Českých Budějovicích, 28. – 29. 4. v Ostravě, 23. 

6. v Ústí nad Labem) a zahraniční stáže regionálních projektových manažerů (P. Konečný na 

Slovensku, J. Herinek v Itálii a v Slovinsku, J. Bartoš na Slovensku a J. Lakomý v Německu) 

* dne 21. 5. 2014 byly rozeslány formuláře k vyplnění 6. MZ a přípravě 7. MO 

* odevzdání 6. MZ MŠMT do 26. 6. 2014  

* sledovat informace o projektu SPINNET na www.svtp.cz část SPINNET 

 

 

k bodu 4 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace z těchto regionů: kraje 

Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický, Zlínský, Jihočeský, Moravskoslezský, 

Karlovarský, Vysočina a hl. m. Praha  

http://www.atkearney.cz/
http://www.czechinno.cz/
http://www.aipcr.cz/
http://www.czechinno.cz/
http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/


- zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na 

www.svtp.cz; 

        T: průběžně   

        Z: členové výboru SVTP ČR 

 

 

k bodu 5         

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace P. Švejdy:  

* informace o průběhu průběžné 12. etapy akreditace VTP v ČR; dosud akreditováno 10 VTP  

 ++ oslovit ředitele VTP v působnosti členů výboru SVTP ČR s možností podat žádost  

      o akreditaci VTP 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR 

 

 

k bodu 6 

- členové výboru SVTP ČR schválili členství Strojírenského vědeckotechnického parku s.r.o., 

Buštěhrad, zástupce ing. Jiří Mráček ve SVTP ČR 

 * zaslat schvalující dopis vč. faktury za členský příspěvek 2014  

        T: 11. 6. 2014  

        Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

- stav placení členských příspěvků 2014 k 30. 4. 2014: členské příspěvky uhradilo 44 (ze 48) 

právnických osob (neuhradil Agritec Šumperk, JIC Brno, JS Konsorcium Ostrava, ICT Park 

Brno) a 8 (z 9) fyzických osob (P. Švejda) 

  

 

- další, 98. výbor SVTP ČR se uskuteční 23. 9. 2014 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 414, 

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 12. 9. 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

v Praze dne 9. 6. 2014 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková         

mailto:lakomy@svtp.cz
http://www.svtp.cz/

