
Z á p i s 

z 93. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne  

7. 6. 2013, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32/40, Hradec Králové 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  P. Švejda, M. Dittrich, J. Herinek V. Hřiba, P. Janák, P. Konečný, J. Lakomý, R. 

Michalec, J. Rakušan 

  

Omluveni:  J. Burčík, J. Hassmann, J. Klementová, J. Michková H. Nováková  

 

Přizvána: I. Němečková  

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 92. výboru 19. 3. 2013 

2. Projekt SPINNET – aktuální informace  

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

4. Jedenáctá etapa akreditace VTP v ČR – aktuální stav 

5. Různé 

 

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.  

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1 
- zasílat žádosti o akreditaci VTP, které plní kritéria pro akreditaci (mailem: svejda@svtp.cz) 

        T: průběžně  

        Z: ředitelé VTP v ČR 

 

- předávat publikaci VTP v ČR (2012) zástupcům připravovaných VTP 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR 

 

- 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  

        T: ihned 

        Z: J. Hassmann, M. Dittrich 

 

- vzhledem ke klimatickým podmínkám se neuskutečnil seminář Ochrana průmyslového 

vlastnictví, Praha, 5. 6. 2013 v rámci veletrhu INVENTO 2013 

  

- Festival exportu, Praha, 27. 6. 2013 (www.festivalexportu.cz) 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

 

http://www.svtp.cz/


k bodu 2 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě a průběhu 3. 

celostátní konference projektu SPINNET s těmito nejdůležitějšími závěry: 

* projektové činnosti SPINNET a aktivity SVTP ČR se vzájemně doplňují a prolínají 

* metodika správné praxe ve VTP bude zpracována v širším pojetí než cíle projektu 

SPINNET, poznatky budou použity při přípravě kritérií pro akreditaci VTP v ČR – 12. etapa 

dle stavu k 31. 12. 2013, s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 (tato etapa bude průběžná) 

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

 

k bodu 3         

- 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 4 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o průběhu 11. Etapy 

akreditace, k dnešnímu dni je v ČR 13 akreditovaných VTP, 32 dalších provozovaných a 7 

připravovaných (údaje v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, www.svtp.cz) 

 

- na poradě ředitelů VTP v ČR bylo 6. 6. 2013 předáno osvědčení o akreditaci BIC Ostrava, 

řediteli M. Valdmannovi  

 

- věnovat pozornost uvádění správných názvů VTP (dosavadní praxe je neuspokojivá, 

vyskytuje se více názvů téhož VTP) 

 

- názvy hlavních typů VTP dle dokumentace SVTP ČR uveřejněné v publikaci „VTP v ČR“, 

2012: vědecký park (centrum); technologický park; podnikatelské a inovační centrum (str. 6 

publikace)  

 

k bodu 5 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace:  

* z celkového nákladu 3000 výtisků s CD ROM publikace VTP v ČR měla dle schváleného 

rozdělovníku SVTP ČR k dispozici 700 (k dnešnímu dni předáno 362 publikací a 333 CD 

ROM), členové výboru SVTP ČR předají zástupcům připravovaných VTP v krajích  

* členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci I. Němečkové o stavu placení 

členských příspěvků, k dnešnímu dni uhradilo členské příspěvky 52 právnických osob (5 

neuhradilo – INCEL Praha; JAIP České Budějovice; Ternala Capital, Praha; AdIS Investment 

Solutions, Praha; RegioHub, Praha 5) a 10 fyzických osob (2 nezaplatili – M. Dražanová a L. 

Velecký) 

 

- další, 94. výbor SVTP ČR se uskuteční 24. 9. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 414, 

ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 13. 9. 2013)  

 

 

 

V Praze dne 13. 6. 2013 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková         
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