
Z á p i s 

z elektronického 131. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného ke dni 13. 12. 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

Děkuji členům výboru SVTP ČR, z.s. za jejich návrhy, náměty a doporučení k tomuto 

zápisu 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 130. výboru 13. 9. 2022 

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

3. Průběžná 16. etapa akreditace VTP v ČR 

4. Závěry INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2022  

5. Příprava VH SVTP ČR, z.s., 22. 2. 2023 

6. Příprava porady ředitelů VTP v ČR, 8. 6. 2023 

7. Různé 

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1  

- v ip tt 4/2022 je uveřejněna informace o Národní síti VTP v ČR (str. 2 – 4), o Jaroslavu 

Chaloupkovi – 95 let (str. 12), a o konferenci PLASTKO 2022, Zlín, 21. – 22. 9. 2022 (str. 20 

– 21) 

  

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

(XXXI. ročník v roce 2023) - termíny uzávěrek: 

1/2023: 31. 1. 2023 – informace o SVÚM a.s. (vědeckotechnický park) Čelákovice (I. Hain) 

2/2023: 24. 4. 2023  

3/2023: 10. 7. 2023 

4/2023: 31. 10. 2023 

 

* 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: dle uzávěrek ip tt 

        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. 

 

- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. 

16 akreditovaných VTP a 13 provozovaných VTP v ČR. Z eKatalogu bylo ke dni 30. 9. 2022 

odstraněno 15 VTP v části provozované parky.  

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 
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k bodu 2 

- 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. 

 

- Podnikavá hlava 2023, https://www.podnikavahlava.cz/, 31/5/2023 (P. Kubečka) 

 

- UPBC 2023, https://www.upbusinesscamp.cz/, 24/11/2023 (P. Kubečka) 

 

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

VTP v ČR 

 

 

k bodu 3 

- akreditační komise schválila dne 13. 9. 2022 kritéria k průběžné 16. etapa akreditace VTP 

v ČR (https://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Komise-pro-akreditaci-130922.pdf ) 

  

-  P. Švejda dne 7. 12. 2022 odeslal pokyny akreditovaným VTP v ČR č. 28 k zabezpečení 16. 

etapy akreditace; tyto pokyny dostali také členové výboru SVTP ČR, z.s. s žádostí, aby ve své 

regionální působnosti zajistili metodickou a koordinační činnost nejen k akreditovaným, ale i 

dalším provozovaným VTP, pokud by tyto VTP chtěly požádat o akreditaci 

 

 

k bodu 4 

- účast SVTP ČR na INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 

2022: 

* vystoupení P. Švejdy v plenární sekci 6. 12. 2022 (http://www.aipcr.cz/inovace2022-

zavery.asp) 

* do 27. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2022 nebyly přihlášeny žádné inovační 

produkty inovačních firem umístěných ve VTP v ČR 

* účast delegovaných zástupců SVTP ČR, z.s. I. Němečkové a P. Švejdy na jednání orgánů 

AIP ČR, z.s. 6. 12. 2022 (J. Lakomý se omluvil – sněhová kalamita) 

 * informace o průběhu a závěrech jsou umístěny na www.aipcr.cz 

 

 

k bodu 5 

- příprava XXXIII. valné hromady: 

* termín: 22. 2. 2023 od 10 do 12.30 hodin, sál č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 

Praha 1 

* program: Národní síť VTP v ČR, OP PIK, OP TAK, Národní plán obnovy, podpora VTP 

v rámci OP, průběžná 16. etapa akreditace VTP v ČR 

* pozvánky rozeslat do 25. 1. 2023, informaci umístit na www.svtp.cz 

            Z: P. Švejda, I. Němečková, J. Lakomý 

 

k bodu 6 

- porada ředitelů VTP v ČR: 

* termín: 8. 6. 2023 

* místo konání: SVÚM a.s., (vědeckotechnický park) Čelákovice (ředitel I. Hain) 
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* informovat VH SVTP ČR, z.s. 22. 2. 2023, informovat výbor SVTP ČR, z.s. 14. 3. 2023 

* pozvánky rozeslat do 11. 5. 2023, informaci umístit na www.svtp.cz 

       Z: P. Švejda, I. Němečková, J. Lakomý  

 

k bodu 7 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných a 13 

dalších provozovaných VTP v ČR; 13. 9. 2022 byla schválena kritéria 16. průběžné etapy s 

platností do 31. 12. 2025 

 

- aktuality CzechInno - viz https://czechinno.cz/ (projekty viz ip tt 4/2022, str. 37) 

 

- kalendář SVTP ČR, z.s. na rok 2023 - https://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-

kalend%C3%A1%C5%99-2023.pdf  

 

- Světový inženýrský konvent WEC 2023 (www.csvts.cz) (viz ip tt 4/2022, str.29, 39) 

 

 

- další, 132. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 14. 3. 2023  

 

 

 

v Praze dne 13. 12. 2022 

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