
Z á p i s 

z elektronického 128. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného dne 15. 3. 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

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

zápisu 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 127. výboru 14. 12. 2021 

2. Plnění závěrů VH SVTP ČR, z.s. 9. 2. 2022 

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

4. Elektronický katalog VTP v ČR 

5. Příprava porady ředitelů VTP v ČR, 9. 6. 2022, Smart Innovation Center Ostrava 

6. Nové projekty SVTP ČR, z.s.  

7. Různé 

 

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: 

2/2022: 25. 4. 2022  

3/2022: 11. 7. 2022 

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 zde  

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. 

 

- průběžně probíhá aktualizace dat v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. 

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

VTP ve vaší krajské působnosti  

                                                                                     T: průběžně 

                                                                                      Z: J. Lakomý 

* výsledky budou vyhodnoceny na poradě ředitelů VTP v SIC Ostrava  

        T: 9. 6. 2022 

        Z: J. Lakomý 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

mailto:svejda@svtp.cz
http://www.aipcr.cz/kalendar-2022.asp
http://www.svtp.cz/
https://www.svtp.cz/katalog/
mailto:jarda.lakomy@gmail.com


 

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. 

 

- data posledních informací, umístěných ve Zprávách z regionů na www.svtp.cz k dnešnímu 

dni: 

 

Jihočeský kraj – 21. 1. 2021   

Jihomoravský kraj – 31. 7. 2020 

Karlovarský kraj – 2. 10. 2020 

Kraj Vysočina – 31. 7. 2020 

Královéhradecký kraj – 22. 5. 2018 

Liberecký kraj – 30. 11. 2021 

Moravskoslezský kraj – 24. 5. 2019 

Olomoucký kraj – 11. 3. 2019 

Pardubický kraj – dosud žádné informace 

Plzeňský kraj – 8. 6. 2021 

Praha – 21. 5. 2019 

Středočeský kraj – 13. 7. 2020 

Ústecký kraj – 10. 6. 2014 

Zlínský kraj – 28. 6. 2020 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. zašlou do 31. 3. 2022 informace z krajů dle regionální 

působnosti J. Lakomému; ten je bude průběžně umísťovat na web, do části Zprávy z regionů 

 

 

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

situaci neuskutečnila žádná návštěva VTP v ČR   

 

k bodu 4 

- zajistit úplné informace (Č, A) u všech akreditovaných a dalších provozovaných VTP 

zařazených v ekatalogu 

        T: 2. 6. 2022 

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.;    

ředitelé VTP 

k bodu 5 

- příprava 33. porady ředitelů VTP v ČR ve Smart Innovation Center Ostrava: 

* termín: 9. 6. 2022 

* s ředitelem M. Burianem je připraven návrh programu porady (v průběhu uskutečnit 129. 

jednání výboru SVTP ČR, z.s., 75. jednání projektového týmů NS VTP v ČR a 74. jednání 

komise pro akreditace VTP v ČR; tento návrh aktualizovat v souladu s aktuálními opatřeními 

COVID-19 (info v ip tt 1/2022, obálka str. 2) 

* zajistit přednášející z MPO (P Porák) a API (P. Kolář, Z. Šťáva); přizvat další hosty, zajistit 

program, technické zázemí, … 

            Z: M. Burian, P. Švejda, I. Němečková 

http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/rubriky/zpravy-z-regionu/jihocesky-kraj/
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* pozvánku na poradu rozeslat do 9. 5. 2022, umístit na www.svtp.cz  

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

 

k bodu 6 

- 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 7 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných a 26 

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

        Z: P. Švejda, předseda AK 

- Aktuality CzechInno -  viz https://czechinno.cz/  

 

- kalendář akcí  

 

- aktuální informace VTP UP Olomouc, P. Kubečka: 

* začala výstavba nové infrastruktury VTP, blok D, základní informace o novém bloku D jsou 

na https://www.envelopa.cz/ 

* pozvání na akci Podnikavá hlava v rámci podpory podnikání a její finále 24.5.2022, ty z 

Olomouce https://www.podnikavahlava.cz/, všechny zvu na https://8wctt.vtpup.cz/ 

* VTP ve spolupráci s partnery připravuje Digitalní inovační 

HUB https://www.digi2health.cz/ 

 

- časopis ip tt 1/2022  a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.svtp.cz  

* 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 123. číslo v příloze tohoto zápisu a na zde (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 1/2022 příspěvky 9 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 

 

- Holiday world and region world, 18. – 20. 3. 2022, PVA Expo Letňany 

 

- Světový inženýrský konvent WEC 2023 (www.csvts.cz)  
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- další, 129. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční dne 9. 6. 2022 v SIC Ostrava 

(pozvánky rozeslat do 26. 5. 2022) 

 

 

Příloha: dle textu 

 

v Praze dne 15. 3. 2022 

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


