
Z á p i s 

ze 106. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne  

27. 9. 2016 v zasedací místnosti 414, Novotného lávka 5, Praha 1 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  P. Švejda, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák, J. Klementová, P. Konečný, J. Lakomý, 

O. Zezulák 

 

Omluveni: P. Antošová, J. Burčík, M. Gánik, R. Michalec, V. Veselý 

 

Přizváni: D. Kratochvíl (CzechInno, z.s.p.o.), I. Němečková 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 105. výboru 10. 6. 2016 

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

3. Projekty  

     * SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019, 2. MZ o udržitelnosti  

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

     * příprava nových projektů – CTT SVTP v rámci OP VVV, … 

4. Účast SVTP ČR, z.s. na INOVACE 2016, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR, 6.-9. 12. 

2016  

5. Hlavní úkoly a kalendář na rok 2017 

6. Různé   

     * Kybernetická revoluce.cz – Průmysl 4.0 (D. Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.) 

     * Schválení nových členů – právnické osoby 

  

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 4/2016 – VYRTYCH) 

 

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

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- nejsou kvalitně aktualizovány údaje v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s.; nutno zlepšit 

         T: ihned 

         Z: ředitelé VTP 

 

- účast P. Švejdy na 33. mezinárodní konferenci IASP v Moskvě ve dnech 19. – 22. 9. 2016; 

informace bude uveřejněna v ip tt 4/2016 

 



- ve dnech 26. – 27. 10. 2016 se v Praze uskuteční 2. ročník Smart Business Festival  

 

- 6. ročník Vizionáři 2016, uzávěrka přihlášek je 20. 11. 2016, vyhlášení výsledků 8. 12. 2016 

v rámci INOVACE 2016 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- 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, úkoly do 31. 8. 2016 

+ 2. monitorovací zprávu o udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2016 odevzdat MŠMT do 8. 

10. 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 

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

+ připravit průběžnou zprávu o řešení projektu s oponenturou projektu 

 

* příprava nových projektů –  CTT SVTP ČR, … 

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

12/2019, projekt byl přijat k hodnocení 

 

* jsou konzultovány návrhy dalších projektů, např. projekt „Inkubační akademie se sociálním 

impaktem“ (SVTP ČR, z.s. partnerem projektu) 

 

k bodu 4 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci P. Švejdy o účasti SVTP ČR, z.s. 

na INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2016:  

* informace o projektech SPINNET a OKO SVTP ČR v rámci úvodní plenární sekce – 

workshopu k projektu OKO SVTP ČR 6. 12. 2016 

* prezentace SVTP ČR, z.s., vybraných VTP a projektů SPINNET a OKO SVTP ČR ve 

výstavní části – formou roll-upů, 6. – 9. 12., instalace 5. 12. od 9 – 16 hodin, demontáž 9. 12. 

od 13 – 15 hodin 

* přihlášky inovačních produktů do soutěže o Cenu Inovace roku 2016 do 31. 10. 2016, 

možnost konzultace do 17. 10. 2016 

- aktuální informace k přípravě a hodnocení INOVACE 2016 budou průběžně umísťovány na 

www.aipcr.cz 

 

k bodu 5 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. schválili Hlavní úkoly a Kalendář SVTP ČR, z.s. na rok 2017 

– Hlavní úkoly SVTP ČR, z.s na rok 2017 

- Kalendář SVTP ČR, z.s. na rok 2017 

mailto:lakomy@svtp.cz
http://www.svtp.cz/
http://www.aipcr.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-hlavní-úkoly-2017.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-kalendář-2017.pdf


        

* oba tyto materiály umístit na www.svtp.cz 

        T: 5. 10. 2016 

        Z: J. Lakomý  

 

k bodu 6 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. schválili kooptaci Ing. Ondřeje Zezuláka, ředitele 

Technologického centra HK do výboru SVTP ČR, z.s. a poděkovali Janu Bartošovi za činnost 

ve funkci člena výboru Společnosti v uplynulém obobí 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. schválili členství: 

* 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s, Ostrava, zástupce ve SVTP ČR, z.s. 

Ing. Pavel Markalous 

+ zaslat dopis   

        T: 3. 10. 2016 

          Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. projednali žádost o členství Top-in.cz, a.s., Brno, zástupce ve 

SVTP ČR, z.s. Ing. Pavel Strašák a doporučili doložit plnění inkubační a inovační funkce a 

funkce v oblasti transferu technologií ve VTP (tyto informace umístit na www.top-in.cz); 

žádost předložit znovu  

+ zaslat dopis   

        T: 3. 10. 2016 

          Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

 

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

* Kybernetická revoluce.cz – Průmysl 4.0 – základní informace o projektu, cílové skupiny, 

programové schéma akcí v 5 lokacích v ČR, schéma spolupráce, výstupy pro odborné 

partnery (D. Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.) –  Kybernetická revoluce_cz - Průmysl 4.0 

  

 

* mezinárodní veletrh „Rosbiotech“, Moskva, 1. – 3. 11. 2016, účast P. Švejdy v rámci 

projektu OKO SVTP ČR 

 + nahlásit zájem (charakteristika VTP, charakteristika inovačních firem zaměřených 

na biotechnologie – zaslat na svejda@svtp.cz) o prezentaci VTP a inovačních firem  

        T: 5. 10. 2016  

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.  

* MSV 2016, Brno, 3. – 7. 10. 2016  

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci o průběhu 13. etapy akreditace 

VTP v ČR;  do kritérií a podmínek 14. etapy zahrnout možnosti odnětí akreditace při neplnění 

podmínek v průběhu platnosti osvědčení o akreditaci – projednat s P. Porákem 

        Z: P. Švejda 

 

- další, 107. výbor SVTP ČR, z.s. se uskuteční 13. 12. 2016 od 10 hodin v zasedací místnosti 

č. 414, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 29. 11. 2016)  

 

v Praze dne 27. 9. 2016 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 

http://www.svtp.cz/
http://www.top-in.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kybernetická-revoluce-v-praxi_popis-projektu-2.pdf

