
Z á p i s 

z elektronického 126. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného dne 14. 9. 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

zápisu 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 125. výboru 10. 6. 2021 

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

prosím o kontrolu provedené aktualizace záznamů jednotlivých VTP v ekatalogu VTP SVTP 

ČR, z.s. po krajích ČR dle bodu 4 jednání výboru dne 10.6.2021 

3. Nové projekty SVTP ČR, z.s. 

4. INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 7. – 10. 12. 2021  

* sympoziální část 

* výstavní část 

            * Cena Inovace roku 

5. Hlavní úkoly a kalendář na rok 2022 

6. Různé 

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1         

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

(ip tt 4/2021)  

          T: 29. 10. 2021 

* 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 – 6. 10. 2021 

                

- 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. 

 

- poznatky z plnění úkolů dle bodu 4:  

* do 31. 8. 2021 byla aktualizovaná pouze malá část údajů o VTP: 6 ze 16 akreditovaných 

VTP a 3 z 25 provozovaných VTP 

* po 15. 10.  budou z provozovaných VTP odstraněny všechny VTP, které do tohoto data 

nebudou mít aktualizované údaje o svém VTP, přístupové údaje k vaší aktualizaci vyžádejte u 

J. Lakomého, jarda.lakomy@gmail.com; oslovte VTP ve vaší krajské působnosti  

        T: odstranění z ekatalogu  

                            19. 10. 2021  

        Z: J. Lakomý 

* kontrolu stavu upraveného ekatalogu po aktualizacích projednat ve výboru SVTP ČR, 

z.s. 14. 12. 2021  

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 
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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. 

 

- za období od posledního elektronického jednání výboru se s ohledem na aktuální korona 

situaci neuskutečnila žádné návštěva VTP v ČR   

 

k bodu 3 

- příprava nových projektů – 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 4 

- příprava účasti SVTP ČR, z.s. na INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 

7. – 10. 12. 2021 ve spolupráci se sdružením CzechInno: 

* informace o činnostech SVTP ČR, z.s. 7. 12. 2021 

* prezentace vybraných VTP ve výstavní části – formou roll-upů, 7. 12. (nahlásit do 13. 11. – 

viz přihláška umístěná na www.aipcr.cz od konce října t.r.), instalace 7. 12. od 8 – 9.00 hodin, 

demontáž 7. 12. po skončení sekce od 17 hodin  

* přihlášky inovačních produktů do soutěže o Cenu Inovace roku 2021, záštita prezidenta ČR 

M. Zemana, do 31. 10. 2021, možnost konzultace do 18. 10. 2021 nebo podle dohody 

(přihláška je umístěna na www.aipcr.cz) 

 ++ dne 8. 9. 2021 odeslal P. Švejda pokyny č. 14 akreditovaným VTP s informacemi o 

                 Ceně Inovace roku 2021 

- účast na sympoziu do 26. 11. 2021 (viz www.aipcr.cz) 

 

- aktuální informace k přípravě a hodnocení INOVACE 2021 budou průběžně umísťovány na 

www.aipcr.cz 

 

k bodu 5 

- Hlavní úkoly a Kalendář SVTP ČR, z.s. na rok 2022 – Hlavní úkjoly 2022 

 * oba tyto materiály umístit na www.svtp.cz 

        T: 17. 9. 2021  

        Z: J. Lakomý   

k bodu 6 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných, 25 

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

        Z: P. Švejda, předseda AK 

 

 

- Smart Export Fórum 2021, 22. 9. 2021 (www.smartexportforum.cz)   

  

- FOR ARCH 2020, Praha, 21. – 25. 9. 2021 (www.forarch.cz)  

 

- Týden inovací ČR, 11. – 18. 10. 2021; 11. 10. Kubex Centrum, Praha 

(www.tydeninovaci.cz)  
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- Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 8. – 12. 11. 2021 (www.msv.cz)  

 

- 11. ročník projektu Vizionáři 2021, uzávěrka přihlášek 1. 11. 2021, slavnostní vyhlášení 

vítězů 7. 12. 2021 v rámci INOVACE 2021 (www.vizionari.cz)  

 

- časopis ip tt 3/2021 zde a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.aipcr.cz  

 

- další, 127. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 14. 12. 2021 

(program elektronického jednání rozeslat do 3. 12. 2021; doporučení k zápisu zašlou členové 

výboru – svejda@svtp.cz, do 13. 12. 2021);   

 

 

Příloha: dle textu 

 

v Praze dne 14. 9. 2021 

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