
Z á p i s 

ze 104. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne  

 22. 3. 2016 v zasedací místnosti 414, Novotného lávka 5, Praha 1 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  P. Švejda, J. Bartoš, J. Burčík, M. Gánik, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák, J. 

Klementová, P. Konečný, J. Lakomý, R. Michalec 

 

Omluveni: P. Antošová, V. Veselý 

 

Přizvána: I. Němečková 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 103. výboru 8. 12. 2015 

2. Plnění závěrů XXVI. valné hromady 10. 2. 2016  

3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně); 13. etapa 

akreditace VTP v ČR 

4. Příprava porady ředitelů VTP v ČR, Kunovice, 9. – 10. 6. 2016 

5. Projekty  
     *SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019, úkoly do 31. 8. 2016 

     *OKO SVTP ČR – do 31. 12. 2017, úkoly roku 2016 

     *příprava nových projektů – Budování expertních kapacit – TT, …  

6. Různé 

 

Jednání řídil prezident SVTP ČR, z.s. P. Švejda.  

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1         
- zasílat informace o inovačních firmách, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP 

(umísťovat tyto informace na www.svtp.cz) 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

        v součinnosti s řediteli VTP 

 

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

(v ip tt 2/2016 – VTP Mníšek pod Brdy, Prague StartUp Centre) 

 

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

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 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informace z těchto regionů: kraje Jihočeský, 

Královéhradecký, Plzeňský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Ústecký, hl. m. Praha, Zlínský, 

Olomoucký 

 

- 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 

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

porady ředitelů VTP, Kunovice 

* termín 9. – 10. 6. 2016  

* po konzultaci s P. Vardanem a O. Bláhovou (Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský 

dvůr, s.r.o.) schválen program porady 

* zajištění přednášejících z MPO (P. Porák) a CI (P. Kolář), přizvat zástupce města Kunovice 

a další hosty; zajistit program, technické zázemí 

             Z: P. Vardan, P. Švejda, I. Němečková 

* pozvánky rozeslat 29. 3. 2016  

        Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

    

k bodu 5 

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

* SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019, úkoly do 31. 8. 2016 

+ formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 09/2015 – 08/2016 rozeslat do konce 

31. 7. 2016, vyplněné předat SVTP ČR, z.s. do 7. 9. 2016    

+ odevzdat 2. monitorovací zprávu udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2016 do 30. 9. 2016  

 

* OKO SVTP ČR – do 31. 12. 2017, úkoly roku 2016 

 + informace o mezinárodní spolupráci VTP v ČR do ekatalogu 

+ příprava statistických údajů o VTP v ČR do dokumentace IASP a SPICE 

+ prezentace na 33. světové konferenci IASP v Moskvě, RF 

+ informace o výsledcích projektu na poradě ředitelů VTP v Kunovicích 

+ průběžné informace v časopisu ip tt, prezentace na INOVACE 2016   

 

* příprava nových projektů – Budování expertních kapacit – TT, … 

+ připraven a 17. 3. 2016 podán projekt „CTT SVTP ČR“, doba realizace 01/2017 – 

12/2019 

 

 

k bodu 6 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci P. Švejdy a další členů: 

* dne 21. 4. 2016 se v Brně uskuteční v rámci Stavebních veletrhů 2016 seminář Inovace a 

technologie v rozvoji regionů; AIP ČR, z.s. a ČARA jsou garanty semináře (informace v ip tt 

1/2016, str. 2 obálky, na www.aipcr.cz) 

* ve dnech 10. – 13. 5. 2016 se uskuteční v Praze 15. mezinárodní veletrh strojírenských 

technologií FOR INDUSTRY; AIP ČR, z.s. je mediálním partnerem (www.pvaexpo.cz) 
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* ve dnech 15. – 16. 6. 2016 se v Praze uskuteční akce na podporu českého exportu inovací 

Festival Exportu CZ 2016; pořadatelem je CzechInno, z.s.p.o., AIP ČR, z.s. a SVTP ČR, z.s.  

jsou hlavními partnery (informace v ip tt 1/2016, str. 3 obálky, na www.czechinno.cz) – viz 

příloha 

* ve dnech 16. – 17. 6. 2016 se v Třinci uskuteční mezinárodní výstava technických novinek, 

patentů a vynálezů INVENT Arena (informace v ip tt 1/2016, str. 35, na www.csvz.cz)  

* vedení AIP ČR, z.s. dne 21. 3. 2016 potvrdilo Smlouvu o partnerství k soutěži “Inovační 

firma Zlínského kraje 2016“, tisková zpráva o 5. ročníku soutěže – viz příloha 

 

 

 

- další, 105. výbor SVTP ČR, z.s. se uskuteční 10. 6. 2016 od 8 hodin v hotelu GRAND, 

Kulatý salonek, Uherské Hradiště (pozvánky rozeslat do 23. 5. 2016)  

 

 

 

 

Příloha – viz text 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Praze dne 22. 3. 2016 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 
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