
Z á p i s 

ze 129. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného 

 dne 9. 6. 2022 ve Smart Innovation Center, Ostrava 

_________________________________________________________________________ 

Přítomni: P. Švejda, M. Burian, I. Hain, P. Konečný, P. Kubečka, I. Němečková 

 

Omluveni: J. Burčík, J. Lakomý, M. Valdmann, V. Veselý, M. Zemko, O. Zezulák 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů elektronického 128. výboru 15. 3. 2022 

2. Změna sídla společnosti, úprava stanov 

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

4. Elektronický katalog VTP v ČR 

5. Nové projekty s účastí SVTP ČR, z.s.  

6. Různé 

 

Jednání řídil P. Švejda, před jednáním se ráno omluvil vzhledem k nemoci J. Lakomý. O. 

Zezulák nestihl po návštěvě nemocnice přijet. 

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1         

- informace o VTP v ČR uveřejňovat v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií 

(XXX. ročník v roce 2022) - termíny uzávěrek zbývajících čísel: 

3/2022: 11. 7. 2022 (SVTP Buštěhrad, Business centrum VŠB-TUO (CPI) 

4/2022: 31. 10. 2022 

 

* žádost o zařazení informace o prezentaci VTP v ip tt zaslat (svejda@svtp.cz) s předstihem 

s ohledem k termínu uzávěrky a termínu jednání redakční rady (termíny RR jsou na 

http://www.aipcr.cz/kalendar-2022.asp  

T: průběžně dle výzev 

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

                

- doplnit informace do „Zpráv z regionů na www.svtp.cz o aktuální akce v krajích ČR dle 

působnosti členů výboru SVTP ČR, z.s. včetně jednání regionálních skupin SVTP ČR, z.s. 

(vazba na krajské RIS3) 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- kooptace D. Kratochvíla a M. Presse do revizní komise SVTP ČR, z.s. (P. Habarta ukončil 

činnost v TC AV ČR, A. Kratochvíl úmrtí - COVID) 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- od 1. 9. 2022 změna adresy SVTP ČR, z.s. - Na Perštýně 342/1, Spaces Albatros, Praha 1 – 

nájem virtuální kanceláře 1.815 Kč vč. DPH/měsíc 

 

- členové výboru schválili výše uvedenou změnu a pověřili prezidenta společnosti k právním 

úkonům 
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        T: ihned 

 

k bodu 3 

- zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (jarda.lakomy@gmail.com), který je 

umístí na www.svtp.cz; 

        T: průběžně   

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- za období od posledního elektronického jednání výboru se neuskutečnila žádná návštěva 

VTP v ČR 

   

k bodu 4 

- byly aktualizovány údaje o 6 akreditovaných VTP  

 

- zajistit úplné informace (Č, A) u provozovaných VTP zařazených v ekatalogu na  

https://www.svtp.cz/katalog/  

* přístupové údaje k aktualizaci vyžádejte u J. Lakomého (jarda.lakomy@gmail.com), oslovte 

VTP ve vaší krajské působnosti 

        T: 8. 9. 2022 

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.;    

ředitelé VTP 

- po 8. 9. 2022 budou smazány provozované VTP (i když jsou členy SVTP ČR, z.s.), které 

neaktualizovaly své údaje 

       T: 12 9. 2022  

       Z: J. Lakomý 

- vyznačit na mapě https://www.svtp.cz/katalog/ akreditované a provozované VTP (např. 

Zlínský kraj) 

        T: ihned 

        Z: J. Lakomý 

 

k bodu 5 

- příprava nových projektů s účastí SVTP ČR, z.s. – doporučení členů výboru SVTP ČR, z.s. 

zaslat na nemeckova@svtp.cz  

T: průběžně dle výzev  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 6 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných a 28 

dalších provozovaných VTP v ČR; 15. průběžná etapa s platností do 31. 12. 2022  

        Z: P. Švejda, předseda AK 

 

- SVTP Buštěhrad plní podmínky akreditace; v současné době je v insolvenci 

 

- Aktuality CzechInno - viz https://czechinno.cz/ (12. ročník projektu VIZIONÁŘI 2022, 

uzávěrka přihlášek 15. 11.) 

 

- kalendář akcí dle https://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-kalend%C3%A1%C5%99-

2022.pdf  

 

- časopis ip tt 2/2022 a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.svtp.cz  
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* časopis Inovační podnikání a transfer technologií vydává od roku 1993 Asociace inovačního 

podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a partnery, ISSN 12104612  

* je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky 

inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a 

dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí 

* XXX. ročník v roce 2022 

* aktuálně 124. číslo v příloze tohoto zápisu a na http://www.aipcr.cz/casopisip.asp (jsou zde 

umístěna čísla od 01/2008, ostatní uložena v archivu) 

* struktura ip tt: 

++ obsahové články 

++ rubriky AIP ČR, z.s., jejích členů (v čísle 2/2022 příspěvky 10 členů AIP ČR, z.s.), 

a další informace 

++ příloha Transfer technologií 

* nabídka časopisu na rok 2022 s hlavními tématy v obsahové části a s názvy rubrik jsou na 

http://www.aipcr.cz/casopisip.asp  

* připravit anketu ke 30 letům ip tt (1993 – 2022) 

        T: 28. 2. 2023 

        Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

- dne 2. 6. 2022 se uskutečnila zahajovací konference OP TAK 

 

- dne 20. 6. 2022 budou předána ocenění České společnosti pro jakost, z.s. 

 

- Světový inženýrský konvent WEC 2023 (www.csvts.cz)  

 

 

- další, 130. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 13. 9. 2022  

 

 

Příloha: dle textu 

 

v Praze dne 10. 6. 2022 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková, v. r. 
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