
Z á p i s 

z 87. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne  

13. 12. 2011 v zasedací místnosti 213, Novotného lávka 5, Praha 1 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  P. Švejda, J. Burčík, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák,  

J. Klementová, P. Konečný, J. Lakomý, D. Matznerová, H. Nováková 

 

Omluveni: R. Michalec 

 

Přizvána:  I. Němečková 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 86. výboru 20. 9. 2011 

2. Projekt SPINNET – informace o průběhu 

 3.   Informace z regionů        

       4.   Přijetí nových členů  

       5.   Příprava VH SVTP ČR 15. 2. 2012 

       6.   Jedenáctá etapa akreditace VTP dle stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do     

              31. 12. 2013 

       7.   Závěry INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. - 9. 12. 2011 
       8.   Různé  

 

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.  

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1 
- prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií: 

* v čísle 1/2012 – TP Chomutov 

(rozsah cca 2 strany s 2 obrázky; zaslat mailem: svejda@svtp.cz)      

        T: 1. 2. 2012   

        Z: J. Hassmann 

 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o stavu informací na 

www.svtp.cz, část Dokumenty SVTP ČR / Zprávy z regionů  

* doplnit a aktualizovat informace  

        T: ihned 

        Z: členové výboru SVTP ČR 

 

- zaslat seznam navrhovaných koučů (příjmení, jméno, funkční zařazení, zkušenosti z této 

oblasti) pro PERK (svejda@svtp.cz) 

        T: do 31. 12. 2011 

        Z: členové výboru SVTP ČR 

 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě, zpracování a 

úspěšné oponentuře (22. 11. 2011) studie „Možnosti využití dotačních prostředků programu 

Prosperita v Karlovarském kraji“; umístit tuto studii na www.svtp.cz, část Práce z oblasti 

inovačního podnikání, Zprávy z regionů/Karlovarský kraj  

        T: 20. 12. 2011  
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        Z: P. Švejda, J. Lakomý 

 

 * dořešit zastoupení Karlovarského kraje ve výboru SVTP ČR (ustavení regionální 

sekce) 

        T: 15. 2. 2012  

        Z: P. Švejda 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o projektu SPINNET 

(informace o aktuálním stavu viz zápis z 2. jednání pracovního týmu 13. 12. 2011) 

 

k bodu 3 
- zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@agrien.cz), který je umístí 

na www.svtp.cz; 

        T: průběžně   

        Z: členové výboru SVTP ČR 

 

k bodu 4 
- členové výboru SVTP ČR schválili členství ve SVTP ČR: 

* TIC ČKD Praha, zástupce v SVTP ČR ing. Pavel Habarta  

* CGMC, družstvo, Planá nad Lužnicí, zástupce v SVTP ČR ing. Pavel Šiška 

* Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o., zástupce v SVTP ČR ing. Jana Michková 

* Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o., zástupce v SVTP ČR Mgr. Jana 

Bánovská 

* RNDR Milan Press, fyzická osoba  

 

- zaslat dopisy s potvrzením členství  

T: 20. 12. 2011  

Z: I. Němečková  

   

k bodu 5 

- členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě volební XXIII. 

valné hromady: 

* termín: 15. 2. 2012  

* program veřejné dopolední části: Národní síť VTP v ČR, nová akreditační kritéria platná od 

1. 1. 2012 

* program valné hromady (pro členy SVTP ČR): dle stanov; všichni členové výboru SVTP 

ČR potvrdili zájem pokračovat ve svých funkcích 

* pozvánky rozeslat do 3. 2. 2012 

        Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

k bodu 6 

- výbor vzal na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 11. etapy akreditace VTP v ČR dle 

stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013; tato etapa bude průběžná 

 

- kritéria pro akreditaci: 

* vyřešené otázky majitel - zakladatel - provozovatel 
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* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha 3000 m
2
; uvést 

celkovou plochu a pronajímatelnou plochu pro firmy) 

* kritérium pro přijetí inovačních firem do VTP 

* počet inovačních firem (minimálně 5) 

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů) 

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy 

odborníků) 

* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením) 

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)  

* VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR 

 

- zaslat ředitelům akreditovaných a dalších provozovaných VTP pokyny k provedení 11. 

etapy akreditace 

         T: 15. 12. 2011  

                    Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

k bodu 7 

- výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace P. Švejdy o průběhu INOVACE 2011, Týden 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2011 (vystoupení P. Švejdy v úvodní plenární 

sekci k projektu SPINNET; prezentace projektu SPINNET, aktivit SVTP ČR, ITC-VÚK 

Panenské Břežany, INCEL Praha, KARP Karlovy Vary ve výstavní části), informace o 

průběhu jsou umístěny na www.aipcr.cz: 

 * umístit odkaz z www.svtp.cz na www.aipcr.cz 

         T: ihned 

         Z: J. Lakomý 

 

k bodu 8 

- vytvořit rubriku „Úspěchy a ocenění“ na www.svtp.cz (J. Lakomý) 

 * zasílat informace do této rubriky; úvodní informacemi J. Burčíka a J. Herinka 

- výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci V. Hřiby a P. Švejdy o přípravě analýzy 

k projektům CTT Vysočina a CTT Vysočina Rozvoj 

 * P. Švejda projedná další postup s J. Rakušanem   

- výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace P. Švejdy o veřejné zakázce MPO – „Publikace 

Vědeckotechnických parků ČR“ a předložené nabídce SVTP ČR: 

 * v případě potvrzení úspěšnosti nabídky SVTP ČR zpracovat tuto publikaci a vydat ji  

              s distribucí do 27. 9. 2012 

         Z: P. Švejda 

 

 

- další, 88. výbor SVTP ČR se uskuteční 13. 3. 2012 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 220 

(pozvánky rozeslat do 5. 3. 2012)  

 

 

 

 

V Praze dne 15. 12. 2011 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková        
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