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Společnost vědeckotechnických parků ČR 

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1  

 

Ve středu 12. února 2014 od 10.00 hodin se v zasedacím sále č. 418, budova ČSVTS, 

Novotného lávka 5, Praha 1, uskutečnila XXIV. valná hromada. Jednání se zúčastnilo 30 

zástupců VTP a dalších hostů. 

 

 

Program jednání a závěry: 

 

9.30   - prezence účastníků 

 

 

I. část – veřejná, moderoval Ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR 

 

 

10.00 – Národní síť VTP v ČR; 12. etapa akreditace; projekt SPINNET 

  Pavel Švejda 

 

- Národní síť VTP v ČR 

 * problematiku řeší projektový tým Národní síť VTP v ČR 

* aktuální stav je uveden v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR na www.svtp.cz; 

k dnešnímu dni tvoří národní síť 5 akreditovaných, 38 provozovaných a 7 

připravovaných VTP (další VTP jsou ve výstavbě v rámci programu PROSPERITA II) 

* potřeba projednat aktuální stav na jednání regionálních skupin SVTP ČR s cílem 

zahrnout VTP do připravovaných RIS3 krajů ČR a RIS3 ČR 

 

- 12. etapa akreditace VTP v ČR 

* kritéria a postup jsou umístěny na www.svtp.cz; nově je zařazena součinnost s VŠ, 

práce se studenty (stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich umístěných) 

 * předpoklad počtu akreditovaných VTP do 12/2014 – 10, do 12/2015 – 15  

 

- projekt SPINNET 

 

 
 

* schválena 5. monitorovací zpráva (06/13 - 11/13)  

* probíhá 6. monitorovací období (12/13 – 05/14); jsou dokončovány inovované 

produkty: příručky Zakládáme inovační firmu, Metodika hodnocení podnikatelských 

záměrů, Dobrá praxe ve VTP, případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole, 

Metodika správné stáže ve VTP a Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě   

 

 

 

 

http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/


- Předání osvědčení o akreditaci VTP nově akreditovaných VTP 

   Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý 

 

*  INOTEX spol. s r.o., odštěpný závod, Centrum textilních technologií a vzdělávání, Dvůr 

Králové nad Labem 

* Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín 

* Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

* Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci 

* Vědeckotechnický park při UTB  ve Zlíně 

 

- Poznatky a doporučení k programu PROSPERITA II, nové projekty  

  

   Ing. Petr Kolář, CzechInvest – Prezentace Petra Koláře 

 

„MPO ve spolupráci s agenturou CzechInvest v rámci Operačního programu Podnikání a 

inovace (2007 – 2013) prostřednictvím programu Prosperita vyhlásilo 3 výzvy k podání 

žádostí o dotaci. Z podaných 146 žádostí prošlo hodnocením  81 žádostí až do nejvyššího 

stavu podepsané Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 6 příjemců dotace odstoupilo před 

zahájením realizace. V současnosti je realizováno, resp. bylo dokončeno, celkem 75 projektů s 

dotací 8 148,4 mil. Kč. Předmětem podpory krom VTP (PI, CTT) byly také Sítě Business 

Angels (BAN). Podpořeny z celkového počtu byly 4 projekty BAN s dotací 14,5 mil. Kč. 

S celkové dotace bylo již proplaceno 2 640,9 mil. Kč. Zcela bylo dokončeno 19 projektů.  

 

Pro účely podpory inovačního podnikání tak vznikne 148 384 m² nové plochy  dosud pro tyto 

účely nepoužívané (nová výstavba, rekonstrukce nevyužitých prostor) a 9 199 m² 

rekonstruované plochy stávajících VTP, tj. celkem 157 583 m². Především složitosti 

s realizací výběrových řízení  dle zákona bezprostředně ohrožují termín zahájení stavby a její 

následné dokončení. Zdržení z tohoto důvodu evidujeme u 13 projektů s možnou dotací 2 231 

mil. Kč a z toho 5 projektů s dotací 1 200 mil. Kč považujeme za velmi ohrožené vzhledem 

k nutnosti dokončit realizaci do 30. 6. 2015.“ 

 

             Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu  

 

- Dokončování projektů (výběrová řízení) 

- Neuskutečněné schválené projekty (Karlovy Vary, Jičín) 

- Naléhavost čerpání prostředků v roce 2014; nereálné financování v roce 2015 v případě 

neplnění  

- Průběžně vkládat dokumenty (pokrok ve VŘ) 

- Režim neveřejná podpora (nad 1 mil EUR)  

- Možnost otevřít změnová řízení na předávání dotace (předaná hodnota) 

- Nové programovací období 2014+; prioritní osa 1. 2. OP PIK (rozšiřování stávajících VTP; 

nové VTP v krajích, kde dosud nejsou – soulad s RIS3) 

 * podpora služeb, nejen poradenských  

 * Proof of Concept   

 * inovační vouchery 

 * VTP – neutrální půda pro uplatňování výsledků VaV 

 * předpoklad schválení: 2. pololetí 2014 

- Příprava 5. verze OP PIK 

- Projekt Co-incubator –    Prezentace Marcely Příhodové 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kolář_VH_2014.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Příhodová_VH_2014.pdf


  Ing. Marcela Příhodová, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Nové programovací období 2014-2020 si žádá nový posun znalostí a výsledků směrem k větší 

konkurenceschopnosti ekonomiky české i evropské. VTP a inkubátory, inovační centra by se 

měly více zaměřit na zlepšování a rozšíření nabízených služeb, větší soutěživost, dravost a 

internacionalizaci než na přístavbu a rozšiřování budov. Příkladem tomu je ilustrativní příklad 

univerzitního inkubátoru resp. mezinárodního technologického centra na Tchaj-wanu, které 

s počtem 25 pracovníků využívá kombinace univerzitních znalostí profesorů v oblasti IPR, 

licencí, technologické spolupráce, projektových příležitostí a orientací na růstové obory a 

regiony a s projektem Co-Incubator dává malým firmám „vyrůst“ se zasídlením ve 

vytipovaných destinacích/inkubátorech, kde má firma vysoký potenciál rozvoje a uplatnění na 

trhu. Zajímavá je zde i inspirace ve fondových zdrojích, přístupu k venture kapitálu a čistě 

obchodně zaměřená strategie s přenosem expertů do vybrané oblasti je též soutěžní výhodou. 

Jako ilustrace nového prorůstového přístupu k tomu slouží přiložená prezentace. 

Mimochodem na Tchaj-wanu sídlí 130 inkubátorů a každý rok vznikají další, v zemi, která je 

poloviční rozlohou menší než ČR a pokročilá centra jsou certifikována v prestižních 

mezinárodních seskupeních např. typu NBIA a EBN a dalších. Zkrátka soutěživost je No. 1 

(number one). 

 

12.00   - diskuse 

 

Po přestávce následovala II. část – jednání valné hromady za účasti členů SVTP ČR, 

moderoval Jaroslav Lakomý 

 

13.00 - 1. Zahájení, volba návrhové komise 

 2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XXIII. valné hromady 13. 2.  

     2013 

     Pavel Švejda 

 3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2013 

     Pavel Švejda 

 4. Zpráva revizní komise SVTP ČR 

     Ing. Pavel Habarta, předseda revizní komise SVTP ČR 

5. Hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2014 

     Pavel Švejda 

 6. Diskuse 

 7. Návrh usnesení 

 8. Závěr 

 

 

Usnesení XXIV. valné hromady – Text usnesení VH - SVTP ČR 

 

Hlavní úkoly na rok 2014 – Hlaví úkoly SVTP ČR 2014 -text 

 

Fotodokumentace (I. Němečková)  

 

V Praze dne 12. 2. 2014 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Usnesení-VH-120214.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Hlavní-úkoly-2014.pdf

