
Z á p i s 

ze 109. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne 

9. 6. 2017 v salonku Opal A hotelu Angelo, U Prazdroje 6, Plzeň 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  P. Švejda, M. Burian, J. Klementová, J. Lakomý, V. Veselý, O. Zezulák 

 

Omluveni: P. Antošová, J. Burčík, J. Herinek, P. Janák, P. Konečný 

 

Přizváni: I. Němečková 

 

Hosté: J. Černý, R. Čumpelík, J. Rous, O. Cempírek, J. Bouma 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 108. výboru 21. 3. 2017 

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. 2017 

     * OKO SVTP ČR – do 31. 12. 2017, úkoly roku 2017 

     * příprava nových projektů – dle výzev 

4. Hodnocení regionálních akcí Kybernetická revoluce CZ 

5. Příprava semináře Inovační potenciál ČR 5. 9. 2017 
6. Různé 

  

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

        v součinnosti s řediteli VTP 

 

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

(v ip tt 3/2017 – proof of concept výsledků UPOL, Technopark Kralupy n.V., PI Kanov, VTP 

Plzeň, a.s. 

         T: 17. 7. 2017 

 

- uskutečňovat jednání regionálních sekcí 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. 

 

- nejsou kvalitně aktualizovány údaje v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s.; nutno zlepšit 

         T: ihned 

         Z: ředitelé VTP 

 

http://www.svtp.cz/


* ve dnech 14. – 15. 6. 2017 se v Praze uskuteční akce na podporu českého exportu inovací 

Festival Exportu CZ 2017; pořadatelem je CzechInno, z.s.p.o., SVTP ČR, z.s. je hlavním 

partnerem (www.czechinno.cz)  

 

- připravit prezentaci VTP ve Středočeském kraji ve Středočeském inovačním centru (SIC) 

v Dolních Břežanech 

        T: 2. pololetí 2017  

        Z: P. Švejda 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- 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, úkoly do 31. 8. 2017 

+ 2. monitorovací zprávu o udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2016 odevzdána MŠMT 

dne 7. 10. 2016, schválena 19. 5. 2017  

+ příprava 3. monitorovací zprávu o udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2017 (formuláře 

KA 1 – KA5 rozeslány 16. 5. 2017) 

+ zaslat pokyny partnerů projektu – portál spoluprace.org  

       T: 23. 6. 2017  

       T: P. Švejda, K. Horáková 

 

* OKO SVTP ČR – do 31. 12. 2017, úkoly roku 2017 

 + informace o mezinárodní spolupráci VTP v ČR do ekatalogu 

+ příprava statistických údajů o VTP v ČR do dokumentace IASP a SPICE 

+ prezentace na Běloruském průmyslovém fóru, Minsk, 23. – 26. 5. 2017  

+ průběžné informace v časopisu ip tt, prezentace na INOVACE 2017  

+ příprava závěrečné zprávy 

 

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

   

- zaslat další doporučení k přípravě nových projektů 

            T: 15. 9. 2017  

                     Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.  

 

k bodu 4 

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

regionálních akcích Kybernetická revoluce CZ 

* uskutečněno 6 regionálních akcí: 24. 1. ve VTP Plzeň, 14. 2. v TC Hradec Králové, 30. 3. 

v JVTP České Budějovice, 6. 4. ve VTP UP Olomouc, 26. 4. v administrativní budově BVV 

Brno (v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2017, návaznost na seminář 

Inovace a technologie v rozvoji regionů) a 17. 5. ve VTP Ostrava 

* připravit další regionální akce ve 2. pololetí 2017 a na rok 2018 v součinnosti se sdružením 

CzechInno (dle prezentace) 

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


* informace z přípravy, průběhu a hodnocení regionálních akcí jsou uveřejněny na 

www.kybernetickarevoluce.cz, na www.svtp.cz, Zprávy z regionů, v diskusním fóru na 

www.aipcr.cz  

prezentace CzechInno 

 

k bodu 5 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě workshopu 

Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer 

technologií dne 5. 9. 2017 v Praze (budova ČSVTS, sál č. 418) s tím, že výstavní část se 

uskuteční ve dnech 5. – 8. 12. 2017 v rámci INOVACE 2017 

 * program viz ip tt 2/2017, 2. strana obálky a na www.aipcr.cz 

 

k bodu 6 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. schválili členství Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i. v SVTP ČR z.s., zástupce doc. Ing. Radim Vácha, PhD.  

 * faktura za členství 2017 předána osobně doc. Váchovi dne 9. 6. 2017 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s.schválili ukončení členství Romana Michalce, VTPO ve 

výboru SVTP ČR, z.s. a kooptovali novým členem výboru Marka Valdmanna, ředitele BIC 

Ostrava 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s.schválili nového člena výboru Robina Čumpelíka (je členem 

SVTP ČR, z.s. -  fyzická osoba) 

 

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

* účast P. Švejdy a I. Němečkové na Běloruském průmyslovém fóru ve dnech 22. – 26. 5. 

2017 v Minsku/BY v rámci projektu LE 15014 

* zaslat informaci (svejda@svtp.cz) o zájmu umístit do VTP v ČR inovační firmy z Běloruska 

a Ruské federace a naopak – uvést obory činnosti   

        T: 30. 7. 2017  

            Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 + návrhy projedná výbor 19. 9. 2017  

 

 

 

- účastníkům jednání byly poskytnuty tyto materiály: ip tt 2/2017; INOVACE 2017, brožura a 

přihláška CIR 2017 - vše na www.aipcr.cz;  

 

 

- další, 110. výbor SVTP ČR, z.s. se uskuteční 19. 9. 2017 od 10 hodin (pozvánky rozeslat 

do 7. 9. 2017)  

 

 

v Praze dne 9. 6. 2017 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 

 

http://www.kybernetickarevoluce.cz/
http://www.svtp.cz/
http://www.aipcr.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/CzechInno.pdf
http://www.aipcr.cz/
mailto:svejda@svtp.cz
http://www.aipcr.cz/

