
Z á p i s 

z elektronického 118. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného k datu 17. 9. 2019  

__________________________________________________________________________ 

 

Doporučení k zápisu sdělili: P. Švejda, M. Burian, R. Jurečka, J. Klementová, P. Konečný, 

J. Lakomý, M. Valdman  

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 117. výboru 6. 6. 2019 

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

3. Projekty  

     * SPINNET – ukončení projektu 31. 8. 2019  

     * příprava nových projektů – dle výzev  

4. Publikace Vědeckotechnické parky v ČR 2019 

5.  INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 3. – 6. 12. 2019  

* sympoziální část 

* výstavní část 

            * Cena Inovace roku 

6. Hlavní úkoly a kalendář na rok 2020 

7. Různé 

 

Dohodnuté závěry 

 

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

(v ip tt 4/2019 – proof of concept výsledků UPOL, VTP COMTES Dobřany)  

          T: 31. 10. 2019 

                

- 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. 

 

- členské příspěvky na rok 2019 neuhradily: BIC Brno, AFPM Zlatníky, ENKI Třeboň   

 

- FOR ARCH 2019, 17. – 21. 9., Praha  

 

- Smart Business Festival SK, 24. 9., Bratislava  

 

- MSV 2019, 7. – 11. 10., Brno 

 

- Smart Business Festival CZ, 23. 10., Praha 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- dne 10. 9. 2019 projednal P. Švejda s M. Neulingerem (CPI VŠB-TU Ostrava) a R. Jurečkou 

(VTP UPOL) aktuální činnosti obou akreditovaných VTP v roce 2019 a úkoly na další období 

  

http://www.svtp.cz/


- 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. 

 

k bodu 3 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informace P. Švejdy o projektech: 

* SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019 

 + zprávu odevzdat MŠMT do 30. 10. 2019  

 

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

T: průběžně   

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

k bodu 4 
- publikace „VTP v ČR 2019“ 

+ průběžné zpracování podkladů a zasílání do DTP, první náhledy 

+ podklady nezaslaly: JERUS, a.s., Karlovy Vary a CAVD s.r.o., Dobříš a proto byly 

přemístěny z akreditovaných do provozovaných parků; v publikaci budou umístěny informace 

o 16 akreditovaných VTP a seznam 34 provozovaných parků 

+ tisk publikace (1000 výtisků) a USB (500 ks) a distribuce do 31. 10. 2019  

 

k bodu 5 

- příprava účasti SVTP ČR na INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 3. – 

6. 12. 2019: 

* prezentace SVTP ČR, z.s. - publikace VTP v ČR 2019 a vybraných VTP ve výstavní části – 

formou roll-upů 3. 12. (nahlásit do 13. 11. – viz přihláška umístěná na www.aipcr.cz od 

poloviny října t.r.), instalace 3. 12. od 8 – 9.30 hodin, demontáž 3. 12. po skončení plenární 

sekce od 15 – 16 hodin  

* přihlášky inovačních produktů do soutěže o Cenu Inovace roku 2019, popáté záštita 

prezidenta ČR M. Zemana, do 31. 10. 2019, možnost konzultace do 17. 10. 2019 nebo podle 

dohody (přihláška je umístěna na www.aipcr.cz) 

- účast na sympoziu do 26. 11. 2019 (na přihlášce, umístěné na www.aipcr.cz od poloviny 

října t.r., vyznačit sekci) 

 

- aktuální informace k přípravě a hodnocení INOVACE 2019 budou průběžně umísťovány na 

www.aipcr.cz 

 

k bodu 6 

- Hlavní úkoly a Kalendář SVTP ČR, z.s. na rok 2020  

 * oba tyto materiály umístit na www.svtp.cz 

        T: 20. 9. 2019  

        Z: J. Lakomý   

k bodu 7 
- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných, 34 

dalších provozovaných VTP v ČR; probíhá 14. průběžná etapa akreditace s platností do 31. 

12. 2019; příprava 15. průběžné etapy s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 

 

- projekt Vizionáři 2019, uzávěrka přihlášek 15. 11. 2019, slavnostní vyhlášení vítězů 3. 12. 

2019 v rámci INOVACE 2019 (www.vizionari.cz)  

 

mailto:lakomy@svtp.cz
http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/katalog/?park=72
http://www.aipcr.cz/
http://www.aipcr.cz/
http://www.aipcr.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-hlavní-úkoly-2020.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-kalendář-2020.pdf
http://www.svtp.cz/
http://www.vizionari.cz/


- časopis ip tt 3/2019  a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.aipcr.cz  

 

- další, 119. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 10. 12. 2019  
(program elektronického jednání rozeslat do 26. 11. 2019; doporučení k zápisu zašlou členové 

výboru – svejda@svtp.cz, do 6. 12. 2019);   

 

 

 

Přílohy: (dle textu) 

 

 

v Praze dne 17. 9. 2019 

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