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Usnesení 

XXVIII. valné hromady SVTP ČR, z.s. 7. února 2018 v Praze 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Valná hromada 
 

I. projednala 

 
a) zprávu výboru o plnění hlavních úkolů SVTP ČR, z.s. od XXVII. valné hromady, konané 

dne 8. 2. 2017 

b) zprávu o hospodaření SVTP ČR, z.s. v roce 2017 

c) zprávu revizní komise SVTP ČR, z.s. za rok 2017 

d) hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR, z.s. na rok 2018 

 

II. schválila 
 

a) zprávu o činnosti a plnění hlavních úkolů SVTP ČR, z.s. od XXVII. valné hromady 8. 2. 

2017  

b) zprávu o hospodaření SVTP ČR, z.s. v roce 2017 

c) zprávu revizní komise SVTP ČR, z.s. za rok 2017 

d) hlavní úkoly a rozpočet SVTP ČR, z.s. na rok 2018 

e) výši členských příspěvků na rok 2017: 

* pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč, členové nad 70 let neplatí 

členské příspěvky)  

* pro právnické osoby 4 000 Kč  

f) delegované zástupce SVTP ČR, z.s. do AIP ČR, z.s.: Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý, Jana 

Klementová 

g) odměnu I. Němečkové za činnosti sekretariátu SVTP ČR, z.s. v roce 2018 ve výši 48 tis. 

Kč, J. Lakomému za redakci webu ve výši 24 tis. Kč 

h) nominaci RNDr. M. Presse do Akademického sněmu AV ČR  

 

III. doporučuje  
 

a) výboru v průběhu volebního období kooptovat nové členy výboru SVTP ČR, z.s. na 

základě poznatků získaných při jednání regionálních skupin v jednotlivých krajích ČR      

 

 

 

 



IV. ocenila 
 

a) činnost výboru a sekretariátu SVTP ČR, z.s. 

b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR, z.s. 

c) aktivitu  SVTP ČR, z.s. s mezinárodními partnery SVTP ČR, z.s. na úrovni bilaterální a 

multilaterální (včetně členských příspěvků SPICE, IASP) 

d) součinnost s MPO a API v rámci programu OP PIK 

 

V. uložila 
 

a) výboru SVTP ČR, z.s. 

* zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2018 v souladu se schváleným kalendářem a 

rozpočtem, zejména: 

- projekt OP VK SPINNET     

- jednání regionálních skupin SVTP ČR, z.s. v krajích ČR  

- další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR, z.s., zejména eKatalog VTP SVTP ČR 

- prezentace VTP v ČR v rámci SBF 2018 

- přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OP PIK, OP VVV, OP Praha-pól růstu ČR, OP 

Zaměstnanost         

- přípravu projektů SVTP ČR, z.s.  

- přípravu a průběh XXIX. valné hromady SVTP ČR, z.s. (6. 2. 2019 v Praze) 

- podmínky pro průběžnou 14. etapu akreditace VTP v ČR  

- podmínky pro činnost delegovaných zástupců SVTP ČR, z.s. v AIP ČR, z.s. 

         

b) sekretariátu SVTP ČR, z.s.: 

- vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR, z.s.  

- vytvářet podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, z.s. projektového týmu NS VTP v ČR, 

komise pro akreditaci VTP v ČR a činnost zástupce SVTP ČR, z.s., člena projektového týmu 

Technologický profil ČR a delegovaných zástupců SVTP ČR, z.s. v AIP ČR, z.s. 

- zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR, z.s. 

- zajistit potřebnou dokumentaci k plnění hlavních úkolů v roce 2018 v souladu se 

schváleným rozpočtem a plněnými úkoly    

- zajišťovat součinnost s MPO, API a dalšími partnery 

- dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob  

         

c) členům SVTP ČR, z.s.: 

- podílet se na dalším zkvalitňování Národní sítě VTP v ČR 

- využívat domovskou stránku SVTP ČR, z.s. a aktualizovat informace o svých VTP 

v eKatalogu VTP SVTP ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


