
Z á p i s 

ze 113. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne 

7. 6. 2018 ve VTP Brno, a.s., Purkyňova 648/125, Brno 

__________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  P. Švejda, M. Burian, R. Čumpelík, R. Jurečka, J. Klementová, J. Lakomý, P. 

Mildová 

 

Omluveni: P. Antošová, J. Burčík, P. Janák P. Konečný, M. Valdmann, V. Veselý, O. 

Zezulák 

 

Přizváni: J. Bouma, I. Hain, D. Kratochvíl, I. Němečková 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 112. výboru 20. 3. 2018 

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

3. Projekty  
     * SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019, úkoly do 31. 8. 2018 

     * příprava nových projektů – dle výzev 

4. Kybernetická revoluce.cz – Lidé versus roboti, regionální setkání (D. Kratochvíl) 

5. Různé 

  

Jednání řídil prezident SVTP ČR, z.s. P. Švejda.  

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1         
- informace o VTP v ČR uveřejňovat v ip tt (termíny dle uzávěrek jednotlivých čísel) 

(v ip tt 3/2018 – proof of concept výsledků UPOL, MSIC Ostrava, BIC Brno, VTP Brno; ip tt 

4/2018 – SIC Ostrava) 

          T: 16. 7. 2018 

               31. 10. 2018 

 

- uskutečňovat jednání regionálních skupin SVTP ČR, z.s. (vazba na krajské RIS3); informace 

o jednání umísťovat na www.svtp.cz, Zprávy z regionů  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- OP PIK, Služby infrastruktury, podmínky výzvy a účast NS VTP v ČR v rámci tohoto 

programu  

 

- Festival exportu CZ, Praha, 21. 6. 2018 (http://czechinno.cz/festival-exportu)  

 

- zaslat další doporučení k přípravě nových projektů; vyhodnotit tato doporučení a výsledky 

rozeslat v zápisu z elektronického jednání výboru 

            T: 18. 9. 2018  

                     Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

http://www.svtp.cz/
http://czechinno.cz/festival-exportu


- 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, z.s. 

k bodu 3 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informace P. Švejdy o projektech: 

* SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019 

+ 3. MZ odevzdána MŠMT 3. 10. 2017; schválena 18. 5. 2018 

 

* příprava nových projektů – doporučení členů výboru SVTP ČR, z.s.: 

* SVTP ČR, z.s. nebyla schválena v.o.; dle rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ze dne 11. 5. 2018 se „žádost zamítá“ (žádost nesplňuje podmínky pro 

zápis žadatele do seznamu v.o. podle § 33a zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací) 

 

k bodu 4 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci D. Kratochvíla o přípravě a 

průběhu regionálních setkání Kybernetická revoluce.cz – Lid versus roboti v roce 2018; 

regionální setkání se uskutečňuje v součinnosti se sdružením CzechInno ve VTP ve 

vědeckotechnických parcích v uvedených městech, budou upřesňovány podmínky k účasti 

v rámci projektu CEEInno, www.czechinno.cz (budou využity zkušenosti ze sedmi 

pořádaných regionálních akcí Kybernetická revoluce.cz v roce 2017): 

* Plzeň 25. 1. 

* České Budějovice 28. 3. 

* Olomouc 11. 4. 

* Karlovy Vary 26. 4. 

* Brno 17. 5. 

* Ostrava 5. 6. 

* Ústí nad Labem 9. 10. 

* Hradec Králové 7. 11. 

* Zlín 20. 11. 

 

- výbor SVTP ČR, z.s. děkuje sdružení CzechInno za vzornou spolupráci při přípravě, 

průběhu a hodnocení těchto setkání a ředitelům VTP za vytváření podmínek k uskutečňování 

těchto setkání; setkání přispívají k prezentaci VTP a plnění jejich úkolů v rámci inovační 

infrastruktury ČR 

 

k bodu 5 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci P. Švejdy a dalších členů: 

 

* vzhledem k nezapsání SVTP ČR, z.s. do seznamu v.o. MŠMT ukončit členství Společnosti 

ve SPICE a IASP k 31. 12. 2018; informovat sekretariáty těchto subjektů  

        T: 30. 6. 2018  

        Z: J. Klementová, J. Lakomý 

 

* Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 15 akreditovaných, 34 

provozovaných VTP v ČR; probíhá 14. průběžná etapa akreditace s platností do 31. 12. 2019; 

v rámci této etapy jsou hodnoceny další žádosti o akreditaci VTP – SVÚM, a.s. Čelákovice  

 

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


* příprava INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 4. – 7. 12. 2018 (25. 

ročník) a Ceny Inovace roku 2018 (23. ročník, pod záštitou prezidenta ČR M. Zemana); 

www.aipcr.cz  

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. schválili ukončení činnosti člena výboru J. Herinka a 

kooptaci R. Jurečky, ředitele VTP UP v Olomouci do této funkce; děkuji J. Herinkovi za 

dlouholetou kvalitní práci  

 

 

- další, 114. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 18. 9. 2018 

(program elektronického jednání rozeslat do 4. 9. 2018; doporučení k zápisu zašlou členové 

výboru – svejda@svtp.cz, do 13. 9. 2018); obdobně se uskuteční 115. jednání výboru SVTP 

ČR, z.s. k datu 11. 12. 2018  

 

- časopis ip tt 1/2018, brožura Cena Inovace roku 2018 a další materiály jsou průběžně 

umísťovány na www.aipcr.cz , pozvánka na Festival exportu CZ 2018, 

www.festivalexportu.cz 

 

 

 

 

 

v Praze dne 7. 6. 2018 

 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 

 

Účastníci jednání souhlasí se zveřejněním fotografií na www.svtp.cz a v časopisu Inovační 

podnikání a transfer technologií 
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