
Z á p i s 

z elektronického 120. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného k datu 17. 3. 2020  

__________________________________________________________________________ 

 

Doporučení k zápisu sdělili: P. Švejda, M. Burian, P. Konečný, J. Lakomý, I. Němečková  

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 119. výboru 10. 12. 2019 

2. Plnění závěrů VH SVTP ČR, z.s. 5. 2. 2020 

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

4. Příprava porady ředitelů VTP v ČR, Ostrava, 4. 6. 2020 

5. Projekty  

     * příprava nových projektů – dle výzev  

6. Různé 

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1         
- informace o VTP v ČR uveřejňovat v ip tt (termíny dle uzávěrek jednotlivých čísel) 

(v ip tt 2/2020 – proof of concept výsledků UPOL, Postavení a nové sídlo ICUK, ….)  

          T: 30. 4. 2020 

                

- uskutečňovat jednání regionálních skupin SVTP ČR, z.s. (vazba na krajské RIS3); informace 

o jednání umísťovat na www.svtp.cz, Zprávy z regionů  

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. 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 3 

- 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 navštívil P. Švejda tyto členy SVTP 

ČR, z.s.: 

 * 9. 1. VTP UPOL (R. Jurečka) 

 * 14. 1. TC HK (O. Zezulák)  

 * 16. 1. BIC Plzeň (J. Boudník) 

 * 29. 1. KARP (J. Veselý) 

 * 26. 2. ICUK (M. Mata) 
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 * 3. 3. BIC Ostrava (M. Valdmann)  

 

k bodu 4 

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

* termín: 4. 6. 2020 

* s ředitelem M. Burianem je připraven program porady (v průběhu uskutečnit 121. výbor, 67. 

PT NS VTP v ČR, 66. akreditační komisi); na jednání výboru navrhnout odpovědnost členů 

výboru SVTP ČR, z.s. za věcné úkoly a mezinárodní spolupráci – regionální působnost 

schválena na VH 5. 2. 2020 

* 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 

* pozvánky rozeslat do 15. 4. 2020, umístit na www.svtp.cz 

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

 

k bodu 5 

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

T: průběžně dle výzev  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 6 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 15 akreditovaných, 35 

dalších provozovaných VTP v ČR; 15. průběžná etapa s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 

2022  

        Z: P. Švejda, předseda AK 

 

- akce dle kalendáře na rok 2020: https://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-

kalend%C3%A1%C5%99-2020-1.pdf  

 

- časopis ip tt 1/2020 (příloha) a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.aipcr.cz  

 

- další, 121. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční dne 4. 6. 2020 v Ostravě 
(program jednání rozeslat do 21. 5. 2020) 

 

 

 

Příloha: dle textu 

 

 

v Praze dne 17. 3. 2020 

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