
Z á p i s 

z elektronického 116. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného k datu 19. 3. 2019 

__________________________________________________________________________ 

 

Doporučení k zápisu sdělili: M. Burian, P. Konečný, J. Lakomý, P. Švejda, (D. Kratochvíl – 

k bodu 7) 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 115. výboru 11. 12. 2018 

2. Plnění závěrů VH SVTP ČR, z.s. 6. 2. 2019 

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

4. Příprava porady ředitelů VTP v ČR, Kralupy nad Vltavou, 6. 6. 2019 

5. Projekty  

     * SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019  

     * příprava nových projektů – dle výzev  

6. Digitální revoluce, příprava regionálních setkání (D. Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.)       

7. Různé 

 

Dohodnuté závěry 

 

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

(v ip tt 2/2019 – proof of concept výsledků UPOL, Technopark Kralupy n. V.)  

          T: 6. 2. 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. 

 

- dosud se uskutečnila regionální setkání Digitální revoluce.cz v Praze (5. 2.) a Ostravě (5. 3.), 

informace viz www.czechinno.cz  

 

- 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. 

 

k bodu 4 

- příprava porady ředitelů VTP, Kralupy nad Vltavou  

* termín 6. 6. 2019  

* s M. Petrákem (Technopark Kralupy nad Vltavou) je připraven program porady 

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

technické zázemí, … 

http://www.svtp.cz/
http://www.czechinno.cz/
mailto:lakomy@svtp.cz
http://www.svtp.cz/


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

 

* pozvánky rozeslat 7. 5. 2019; umístit na www.svtp.cz 

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

 

k bodu 5 

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

* SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019 

 + 4. MZ schválena MŠMT 1. 11. 2018 

 + pokyny k přípravě závěrečné 5. monitorovací zprávy rozeslat 7. 5. 2019  

 

* MPO připravuje zadání pro publikaci „VTP v ČR 2019“  

 

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

T: průběžně   

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 + vyhodnotit na poradě ředitelů 6. 6. v Kralupech n. V. 
       

k bodu 6 

- regionální setkání Digitální revoluce.cz – Člověk versus technologie v roce 2019: 

* Brno 9. 4. 

* České Budějovice 14. 5. 

* Plzeň 5. 6.  

 

- je připravována smlouva o zřízení společnosti, resp. sdružení bez právní subjektivity 

s názvem Hub pro digitální inovace (anglicky Hub for Digital Innovations, akronym: 

H4DI), který je Digitálním inovačním hubem, smluvní strany jsou CzechInno, z.s.p.o., TC 

AV ČR, ELA a SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 7 
- novými členy SVTP ČR, z.s. s platností od dnešního dne se staly: 

* Slovácké strojírny, a.s., zástupce organizace v SVTP ČR, z.s. Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. 

* Millenium Technologies a.s., zástupce organizace v SVTP ČR, z.s. Ing. Milan Křikava 

* Masarykova univerzita, Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor CERIT Science 

Park, zástupce organizace v SVTP ČR, z.s. Roman Čermák, M.SC., MBA 

 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných, 33 

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

12. 2019 

    

- časopis ip tt 1/2019 a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.aipcr.cz  

 

 

- další, 117. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční dne 6. 6. 2019 (pozvánky rozeslat 

do 22. 5. 2019)  

 

 

v Praze dne 19. 3. 2019 

 

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

http://www.aipcr.cz/

