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           SVTP, z.s.                           
 

 

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků 
 

 Ve dnech 4 - 5. června 2015 se Jihočeském vědeckotechnickém parku, a.s., (dále 

JVTP a.s.) České Budějovice, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických 

parků v ČR. 

 

 Mezinárodní poradu řídil P. Švejda. Zúčastnili se jí zástupci 18 provozovaných VTP 

v ČR, zástupci připravovaných VTP v ČR, MPO, CzechInvestu a hosté. Porady se zúčastnilo 

celkem 39 osob. 

   

 V průběhu porady se uskutečnilo dne 5. 6. 2015 od 8 hodin jednání 101. výboru SVTP 

ČR, z.s., 47. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 41. jednání komise pro 

akreditaci. 

 

Program porady: 

 

4. 6. 2015, čtvrtek – prostory Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP, a.s.) 

 

13:00    Sraz účastníků v nové budově JVTP, Lipová 1789/9 České Budějovice  
13.30 – 15.00 - Porada ředitelů – 1. část v prostorách JVTP, a.s. 

(řídil J. Lakomý) 

- přivítání účastníků statutárním zástupcem JVTP, a.s. 

- informace o Jihočeském vědeckotechnickém parku, a.s. 

- 25 let činnosti SVTP ČR, z.s. – předání diplomů za dlouholetou spolupráci 

- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Jihlavě, 2014 

- národní síť VTP v ČR, elektronický katalog, mezinárodní spolupráce 

- předání akreditačního osvědčení v rámci 12. etapy akreditace (průběžná 12. 

etapa akreditace VTP v ČR platností do 31. 12. 2015) 

- projekt SPINNET (č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, udržitelnost projektu, aktuální 

informace)  

    
 

15.30 – 16.30 - Prezentace firmy B64 

- Prohlídka JVTP, a.s. 

 

17.30 – Ubytování účastníků v hotelu Savoy, B. Smetany 1a, České Budějovice 

 

18.00 – 24.00 - Společenský večer s překvapením  
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5. 6. 2015, pátek – zasedací místnost hotelu Savoy 

 

  8.00 – Výbor SVTP ČR 

  9.00 -  Projektový tým NS VTP v ČR a Komise pro akreditaci VTP v ČR 

10.00 – Porada ředitelů – 2. část 

- informace o projektech v rámci programu PROSPERITA, příprava OP PIK 

(P. Kolář, CzechInvest, P. Porák, MPO) 

- informace o Smart Business Festivalu, 20. – 21. 10. 2015 

(D. Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.) 

INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2015; 

prezentace SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; 

přihlášky do 20. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2015, inovační potenciál 

firem  

(P. Švejda) 

 

12.00 – oběd, odjezd účastníků 

 

 

K jednotlivým částem programu: 

 

Porada ředitelů VTP 

 

Předseda představenstva JVTP, a.s. F. Štangl přivítal účastníky mezinárodní porady 

ředitelů. Poté seznámil přítomné s historií rozšíření etapy II.a, jejímž investorem je Jihočeský 

kraj. Tato etapa navazovala na etapu I, jejímž investorem byla Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích. Obě stavby stojí v těsné blízkosti.   

 

Ředitel JVTP, a.s. F. Mlčák rovněž přivítal přítomné a upřesnil program čtvrteční 

porady ředitelů VTP. Informoval o výběru a zasídlování inovačních firem a dalších krocích 

při provozování JVTP, a.s. 

 

 P. Švejda informoval o významných činnostech v rámci uplynulých 25 let SVTP ČR, 

z.s. Společnost zahájila činnost 27. 7. 1990. Při této příležitosti předal diplomy za dlouholetou 

spolupráci J. Klementové, P. Janákovi, V Hřibovi, Z. Muroňovi, J. Boumovi, J. Lakomému. J. 

Lakomý předal diplom P. Švejdovi. Diplomy P. Porákovi, P. Kolářovi a M. Kymličkovi byly 

předány v pátek 5. 6. 2015. Zbývající diplomy (A. Delong, J. Chaloupka, V. Jerman, A. 

Kratochvíl, M. Raba, J. Rous) budou předány při dalších akcích, např. semináři Inovační 

potenciál ČR dne 9. 9. 2015. 

 

Dále ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Jihlavě ve dnech 5. – 6. 6. 2014 

konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  

 

RVVI na svém 301. zasedání 30. 1. 2015 schválila zařazení SVTP ČR, z.s. mezi 

výzkumné organizace. SVTP ČR, z.s. byla zapsána do spolkového rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 922. Upravené stanovy schválila valná hromada 

SVTP ČR, z.s. dne 11. 2. 2015.  
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Informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných - 12, 

dalších provozovaných - 33 a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz) 

a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. dle stavu k termínu porady. Poukázal na 

přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu. Uvedl, že 

webová stránka SVTP ČR, z.s. je hojně navštěvována, VTP mohou využívat elektronický 

katalog ke své prezentaci.  

 

V rámci mezinárodní spolupráce SVTP ČR, z.s. podal informaci o 32. světové konferenci 

IASP v Číně, Peking, 22. – 25. 9. 2015 (http://www.iasp.ws/) a o přípravě projektu 

Enterpreneurship Ecosystems, SPICE (SVTP ČR, z.s. se případně zapojí do tohoto projektu 

po schválení projektové podpory). 

 

P. Švejda a J. Lakomý předali rozhodnutí o akreditaci zástupci akreditovaného VTP 

Brno (P. Kostík) - VTP Brno, a.s.; M. Valdmann, BIC Ostrava převezme rozhodnutí po 

dohodě v sekretariátu SVTP ČR, z.s. dne 22. 6. 2015 v rámci společného jednání pracovních 

týmů AIP ČR, z.s. „Politika, výchova, regiony“. 

 

P. Švejda informoval o probíhající průběžné 12. etapě akreditace VTP v ČR 

s platností do 31. 12. 2015 a přípravě 13. etapy akreditace dle stavu k 31. 12. 2015 

s platností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Tato etapa bude opět průběžná, rozhodnutí o 

akreditaci budou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě žádosti o 

akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace jsou údaje uveřejněné na webu 

SVTP ČR, z.s., v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. Vyzval přítomné ředitele VTP, 

které splňují podmínky akreditace, k zasílání žádostí o akreditaci.  

 

Dále věnoval pozornost jednotlivým kritériím pro akreditaci VTP v ČR, schváleným 

akreditační komisí SVTP ČR dne 10. 12. 2013: 

* vyřešené otázky majitel - zakladatel - provozovatel 

* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha  3000 m
2
) 

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů) 

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy 

odborníků) 

* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením) 

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury) 

* součinnost s VŠ, práce se studenty (stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich 

umístěných) 

* VTP je členem SVTP ČR, z.s. s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP 

ČR, z.s. 

 

Kritéria pro akreditaci VTP v rámci 13. etapy schválí komise pro akreditaci SVTP ČR, z.s. 

dne 8. 12. 2015. 

 

K projektu SPINNET informoval o dosavadním průběhu udržitelnosti projektu:  

* udržitelnost projektu do 08/2019 

* dne 3. 3. 2015 rozeslány formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 09/2014 – 02/2015 

a plánovaných aktivit 03 – 08/2015, pokyn SPINNET 8/03032015  

* 23. 4. 2015 informoval P. Švejda Českou konferenci rektorů ve Křtinách o výsledcích 

projektu SPINNET a projektových aktivitách v rámci udržitelnosti tohoto projektu do 08/2019 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kostík1_VTP_prezentace_04-06-2015_CZ.pdf
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* formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 03 – 08/2015 rozeslat do konce 31. 7. 2015, 

vyplněné předat SVTP ČR, z.s. do 7. 9. 2015    

* odevzdat 1. monitorovací zprávu udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2015 do 30. 9. 2015  

 

 
 

Poté následovala prezentace firmy B64 „Chytrý energetický bod“, kterou přednesl R. 

Veber a prohlídka JVTP, a.s., kterou provázel ředitel F. Mlčák a Petr Kohout. Při ní byly 

navštíveny firmy: 

 

Fiedler AMS 

Firma Fiedler AMS, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem elektrických zařízení pro aplikace ve 

vodohospodářství a pro ochranu životního prostředí. Firma spolupracuje na výzkumu a vývoji 

nových systémů s vědeckými pracovišti. Monitorovací a měřící systémy vyvíjené firmou 

Fiedler AMS, s.r.o. patří v České republice mezi zavedené ve svém oboru a díky své 

modulárnosti mají potenciál se uplatnit i v dalších oborech (www.fiedler-magr.cz/ ). 

 

LARX 

Firma LARX s.r.o. byla založena za účelem vývoje prostředí pro software tzv. chytrých 

domácností nebo také domácí automatizace (ovládání různých prvků domácnosti přes mobilní 

telefon). V přímé spolupráci s rakouskou firmou, která vlastní licenci na operační systém 

LOXONE pro ovládání chytrých domácností a je výrobcem a jediným vlastníkem celé 

technologie domácí automatizace LOXONE, vyvíjí inovativní aplikaci (upgrade) pro 

uživatelské rozhraní tohoto systému (ovládání chytré domácnosti přes telefony, tablety, atd.) 

(www.larx.cz). 

 

Dále byly navštíveny sdílené technologické prostory, vybavené zařízeními pro práci v oboru 

biotechnologií a potravinářství. Tyto prostory budou sloužit pro ověřování technologických 

postupů inovačních firem před jejich zasídlením a pro práci se studentskými týmy v rámci 

připravovaných projektů. 

 

Více na: www.jvtp.cz 

 

Po ubytování následoval společenský večer s překvapením v Budějovickém 

Budvaru, n. p., na kterém si přítomní účastníci individuálně vyměňovali zkušenosti 

z přípravy, provozování a dalším rozvoji VTP v ČR, v rámci projektu SPINNET 

hodnotili dosavadní činnost v rámci udržitelnosti v prvním období a konzultovali cíle a úkoly 

dalších období.  

 

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 101. výboru SVTP ČR, 47. 

jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 41. jednání komise pro akreditaci. Zápisy 

z těchto jednání jsou umístěny na www.svtp.cz.   

 

Následoval program, jeho úvodní části se zúčastnil rektor Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích L. Grubhoffer. 

http://www.fiedler-magr.cz/
http://www.larx.cz/
http://www.jvtp.cz/
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P. Švejda uvedl jednotlivé přednášející: 

 

P. Kolář, CzechInvest  
Shrnutí programu Prosperita za programovací období 2007 – 2013, Operační program 

Podnikání a inovace (OPPI). Program podporoval aktivitu zakládání, rozvoj a provozování 

vědeckotechnologických parků, podnikatelských inkubátorů a center transferu technologií a 

také vznik Business Angels. Dotace byla poskytována ve výši 40, 50 a 60 % dle velikosti 

podniku (veřejná podpora), nebo 75 % (neveřejná podpora), v rozmezí 5 – 400 mil. Kč. Ve 

třech výzvách bylo podáno 268 registračních žádostí (26,64 mld. Kč), následně pak 164 

plných žádostí (16,03 mld. Kč), z čehož bylo schváleno 71 projektů (7,526 mld. Kč). 

Doposud je ukončeno 44 projektů a proplaceno 5,038 mld. Kč. Tzn., celkem již bylo 

postaveno 148 321 m
2
 této infrastruktury a v realizaci je dalších 137 684 m

2
. V rámci 

ukončených projektů vede 

Moravskoslezský kraj (37 174 m
2
), následován Středočeským krajem (31 078 m

2
) a Zlínským 

krajem (22 442 m
2
). Z dokončovaných projektů zbývá nejvíce ve Středočeském kraji (39 083 

m
2
). Největším projektem, vztaženo k m

2
, je BIC Ostrava, který vystavěl a zrekonstruoval 

více než 23 000 m
2
 plochy. Druhým v pořadí je projekt Vienna Point v Brně, který vystavěl 

17 484 m
2
, třetí v pořadí bude po dokončení Nupharo Park (16 082 m

2
). Po ukončení všech 

projektů bude nejvíce vystaveno ve Středočeském kraji (70 161 m
2
), dále pak v kraji 

Moravskoslezském (63 920 m
2
). 

 Prezentace Petr Kolář   

 

P. Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ve čtvrtém kvartále 2015 vyhlásí MPO první výzvy programu Služby infrastruktury. Program 

bude, vzhledem k rozdílnému zaměření i rozdílným způsobilým výdajům, rozdělen na dvě 

výzvy - prioritu a (služby jako takové) a priority b, c, d (budování, rozšiřování a provoz). 

Oproti minulému programovacímu období dochází ke změnám v oblasti veřejné podpory 

(aplikací nové GBER), a to jak v oblasti investičních výdajů, tak zejména v oblasti výdajů 

neinvestičních. Program umožní provozovatelům VTP podpořit celou škálu služeb inovačním 

podnikům.  Oproti minulému programovacímu období odpadne vykazování odpočtu čistých 

příjmů projektu. Zároveň bude ve stejném termínu vyhlášen program Inovační vouchery, 

který umožní zapojení řady provozovatelů VTP jako distributorů inovačních voucherů. Tento 

program je v rámci OP nový jak co do obsahu, tak i využití nové GBER.  

Prezentace Petr Porák   

 

V další části jednání informovali: 

 

D. Kratochvíl, CzechInno, z.s.p. o připravovaném projektu Smart Business Festivalu, který 

se uskuteční v Praze ve dnech 20. – 21. 10. 2015. 

Hlavním cílem projektu Smart Business Festivalu - Festivalu chytrého podnikání je nabídnout 

potenciálním, začínajícím i zavedeným podnikatelům širokou škálu nástrojů, kterých mohou 

využít pro zefektivnění svého podnikání při využití technologických, sociálních a 

ekonomických inovací. Mottem projektu je: Podnikejte inovativně a chytře! Zaměření 

festivalu dle oblastí: Materiální zdroje, Technologie, Lidské zdroje, Finance, Digitalizace, 

Marketing a Služby.  

Výbor SVTP ČR, z.s. schválil partnerství v tomto připravovaném projektu. 

Prezentace Petr Kratochvíl   

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kolář1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Porák_OPPIK-pro-svtp_20150605_v1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kratochvíl_Smart-Business-Festival-prezentace.pdf
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P. Švejda o přípravě účasti SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich umístěných 

v jednotlivých částech INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (1. – 4. 

12. 2015): 
* sympozium (22. ročník) – vystoupení v úvodní plenární sekci 1. 12. 2015   

* veletrh invencí a inovací (22. ročník) – prezentovat projekt SPINNET, Národní síť 

VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, 

které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP 

* Cena Inovace roku 2015 (20. ročník pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana) – 

přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz) 

 

Dále uvedl připravovaný seminář Inovační potenciál ČR dne 9. 9. 2015, který bude věnován 

25 letům SVTP ČR, z.s. a aktuálním úkolům vědeckotechnických parků. V rámci tohoto 

semináře vystoupí P. Hladík, vedoucí oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum 

AV ČR, k Analýze inovačního potenciálu firem umístěným ve VTP Prezentace Petr Hladík 

 

J. Pachmannová v rámci přípravy své dizertační práce představila návrh dotazníkového 

šetření „Služby poskytované ve vědeckotechnickém parku, podnikatelském inkubátoru nebo 

technologickém centru“ a poprosila zástupce VTP o jeho vyplnění do 15. 6. 2015.  

Pachmanová_dotazník 

x x x   

 

 

Účastníkům byly k dispozici tyto materiály: ip tt 1/2015; brožura Cena Inovace roku 2015 vč. 

přihlášky; INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR), Festival Exportu CZ – 

materiály je možné vyzvednout si v sekretariátu SVTP ČR.  

 

 

P. Švejda poděkoval za kvalitní vystoupení všem přednášejícím a potvrdil zájem o další 

spolupráci SVTP ČR, z.s. s MPO a CzechInvestem v této oblasti, představitelům JVTP, a.s. 

České Budějovice za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskutečnění mezinárodní 

porady, zejména L. Chrobočkové a F. Mlčákovi. 

 

 

Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako úspěšná, byly splněny cíle porady, 

byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR, byla oceněna 

dlouholetá spolupráce SVTP ČR, z.s. s MPO a CzechInvest.  

 

 

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Podnikatelském inkubátoru 

Panský dvůr, Kunovice ve dnech 9. – 10. 6. 2016. 

 

V roce 2017 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Karlových Varech ve 

dnech 8. – 9. 6. 

 

V roce 2018 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Brně ve dnech 7. – 8. 6. 

 

http://www.aipcr.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Hladík_Prezentace-Porada-ředitelů-Brno.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Služby-VTP_ČR_dotazník_verze5.doc
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V roce 2019 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Kralupech nad Vltavou 

ve dnech 6. – 7. 6. 

 

V roce 2020 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Ostravě ve dnech 4. – 5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 8. 6. 2015 

 

 

Zpracovali: Pavel Švejda, v. r. 

          Iveta Němečková, v. r.  

 

 

Fotogalerie (Iveta Němečková) 


