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Zápis 

z celostátní konference projektu SPINNET a mezinárodní porady 

ředitelů vědeckotechnických parků  
 

 Ve dnech 6 - 7. června 2013 se v Novém Adalbertinu, Velké náměstí 32/40, Hradec 

Králové, www.noveadalbertinum.cz, uskutečnila celostátní konference projektu SPINNET, 

č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 a mezinárodní porada ředitelů VTP. 

 Konferenci SPINNET i poradu ředitelů VTP řídil prezident SVTP ČR a koordinátor 

žadatele projektu SPINNET P. Švejda. Jednání se účastnili zástupci všech 12 partnerů 

projektu SPINNET, zástupci provozovaných VTP v ČR, zástupci připravovaných VTP v ČR, 

MPO, CzechInvestu a hosté. Konference a porady se zúčastnilo celkem 76 osob. 

   

 V průběhu dvoudenního setkání se uskutečnil 6. 6. 2013 pracovní tým projektu 

SPINNET, 7. 6. 2013 93. výbor SVTP ČR, 39. projektový tým Národní síť VTP v ČR a 33. 

komise pro akreditaci. 

 

Program: 

6. 6. 2013, čtvrtek  

9.30 – registrace – Nové Adalbertinum  

 

10.00 – 10.20 Zahájení  

  Martin Dittrich, ředitel Technologického centra Hradec Králové 

 

10.20 – 10.40 Stav projektu SPINNET ke konci 3. monitorovacího období, hodnocení 4.     

                       MO, příprava nových inovovaných produktů 

            Pavel Švejda, prezident SVTP ČR, koordinátor žadatele projektu SPINNET 

 

10.40 – 11.00 Příprava příručky Dobrá praxe ve VTP a Metodiky správné praxe ve VTP 

  Výsledky reprezentativního šetření UPOL 
  Jiří Herinek, regionální projektový manažer 

 

11.00 – 11.20 Příprava Metodiky hodnocení podnikatelských záměrů 

Martin Dittrich, regionální projektový manažer 

   

11.20 – 11.40 Portál spoluprace.org 

Petr Kolář, koordinátor portálu, CzechInvest 

 

11.40 – 12.10 přestávka (káva, zákusky)  

http://www.noveadalbertinum.cz/
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12.10 – 12.30 Příprava příručky Zakládáme inovační firmu a Případové studie Praxí  

                       k lepšímu uplatnění po škole, Systém otevřených inovací Zlínského kraje 

     Petr Konečný, regionální projektový manažer  

 

12.30 – 12.50 Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě, Informace z NUTS 2  

Jihozápad 

  Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer 

 

12.50 – 13.20 Diskuse 

                       Zástupci partnerů projektu a hosté 

 

13. 20 – 13.30 Závěry dopolední části 

  Pavel Švejda 

 

13.30 – 14.30 oběd  

 

14.30 – 16.20 Porada ředitelů – 1. část  

              řídí Pavel Švejda 

- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Ostravě, 7. – 8. 6. 2012 

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

- předání akreditačních osvědčení v rámci 11. etapy akreditace (průběžná akreditace 

VTP v ČR s platností do 31. 12. 2013) 

- informace z 1. dne celostátní konference projektu SPINNET 

    

16.40  přesun do Fakultní nemocnice Hradec Králové (bude zajištěn autobus)  

 

17.00 - 18.15  Prezentace Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty 

v Hradci Králové 

 

18.30  odjezd zpět do Nového Adalbertina 

 

19.00 – 21.00 - Společenský večer s výměnou zkušeností z projektu SPINNET v Novém 

Adalbertinu. 

 

7. 6. 2013, pátek – Nové Adalbertinum  

 
  8.00 – Výbor SVTP ČR 

  9.30 -  Projektový tým NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR 

10.30 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry  

- informace o projektech v rámci programu PROSPERITA (P. Porák, P. Kolář) 

- doporučení k projektu SPINNET 

- INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 3. – 6. 12. 2013; 

prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 

18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013; příprava celostátní konference 
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SPINNET a celostátního kola soutěže o nejlepší podnikatelský záměr, 4. 12. 2013 

v Praze 

 

12.00 – oběd, odjezd účastníků 

 

 x x x x x x x x x x  

 

K jednotlivým částem programu: 

 

Celostátní konference projektu SPINNET 

V úvodu jednání přivítal účastníky Martin Dittrich, ředitel Technologického centra Hradec 

Králové a zahájil toto dvoudenní setkání.  

Prezentace Martin Dittrich - úvod 

 

Vedoucí odboru rozvoje města, Magistrát města Hradec Králové Jiří Svátek informoval o 

současném stavu a dalším rozvoji tohoto statutárního města a o úloze TC HK. 

 

Jednání moderoval Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR. 

 

Své příspěvky, v souladu s programem, přednesli: 

 

Pavel Švejda, koordinátor žadatele „Stav projektu SPINNET ke konci 3. monitorovacího 

období, hodnocení 4. MO, příprava nových inovovaných produktů“ 

 

Ve své prezentaci představil cíle projektu, partnery projektu, klíčové aktivity, plnění 

monitorovacích indikátorů, stav přípravy inovovaných produktů, úkoly a zodpovědnost 

regionálních projektových manažerů, výsledky 3. monitorovacího období (předání zprávy 

MŠMT 19. 12. 2012, žádost o platbu ve výši 3.136.421,95 Kč, připomínky k 3. MZ 19. 3. a 2. 

4. 2013, schválení MZ 9. 4. 2013, úhrada platby 30. 4. 2013, rozeslání partnerům 20. 5. 2013), 

hlavní úkoly 4. monitorovacího období, harmonogram projektu. 

Prezentace Pavel Švejda - SPINNET HK 

             

Jiří Herinek, regionální projektový manažer „Příprava příručky Dobrá praxe ve VTP a 

Metodiky správné praxe ve VTP, Výsledky reprezentativního šetření UPOL“  
 

Ve svém příspěvku seznámil posluchače s připravovanou Příručkou dobré praxe VTP v ČR a 

zahraničí, s Metodikou správné stáže ve VTP a s výsledky kvalitativního šetření plánů a 

zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci. 

Příručka dobré praxe VTP bude vznikat v následujících měsících. Hotová bude v březnu 

2014. Do přípravy příručky se zapojí všichni partneři projektu SPINNET a promítnou do ní tu 

nejlepší praxi ze svých institucí. Vznikne tak zajímavý popis nabídky služeb a procesu řízení 

českých VTP, který se může stát inspirací pro všechny VTP v České republice. 

V Metodice správné stáže ve VTP, která bude k dispozici v dubnu 2014, zájemci najdou 

návod na správné oslovování studentů, akademiků i firem a odpovědi na otázky 

k personálnímu a legislativnímu zajištění stáží. 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_HK_Dittrich_uvod.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_HK_Švejda.pdf
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Závěr svého příspěvku věnoval představení některých výsledků kvalitativního průzkumu mezi 

studenty, ve kterém VTP UP zjišťoval plány a zájmy studentů po ukončení studia a jejich 

vztah k podnikání. 

Prezentace Jiří Herinek - SPINNET HK   

 

Martin Dittrich, regionální projektový manažer „Příprava Metodiky hodnocení 

podnikatelských záměrů“  

Prezentace Martin Dittrich - SPINNET HK 

 

Petr Kolář, koordinátor portálu, CzechInvest „Portál spoluprace.org“ 

 

Agentura CzechInvest, jako jeden z partnerů projektu SPINNET, je realizátorem 5. klíčové 

aktivity, jejímž výstupem je plně funkční webový portálu spoluprace.org. 

Cílem portálu je informovat odbornou veřejnost o aktuálních novinkách ve světě vědy a 

inovací. Zaregistrování uživatelé budou mít možnost využít interaktivní databázi, díky které 

budou vkládat své příspěvky. Primárně se bude jednat o poptávku a nabídku spolupráce na 

VaV projektech, pronájem/prodej laboratorního vybavení, nabídka stáží či spolupráce při 

tvorbě diplomových prací. Součástí portálu bude i kalendář tuzemských a zahraničních 

seminářů, workshopů a dalších zajímavých aktivit v oblasti VaV a spolupráce akademické a 

aplikační sféry. Hlavní cílovou skupinou portálu jsou studenti, akademičtí a 

vědeckovýzkumní pracovníci a popularizátoři VaV z řad pracovníků vědeckotechnických 

parků. 

V současné době bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele, který bude správu a 

restrukturalizaci portálu zajišťovat. 

Prezentace Petr Kolář - SPINNET HK 

 

Petr Konečný, regionální projektový manažer „Příprava příručky Zakládáme inovační 

firmu a Případové studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole, Systém otevřených inovací 

Zlínského kraje“  

 

Příspěvek byl zaměřen na představení přípravy tzv. inovovaných produktů, které vznikají 

v rámci projektu SPINNET, konkrétně na příručku „Zakládáme inovační firmu“ a případovou 

studii „Praxí k lepšímu uplatnění po škole“. Oba tyto dokumenty budou vznikat v průběhu 

následujících měsíců a budou, mimo jiné, postaveny na zkušenostech získaných partnery 

v průběhu realizace projektu SPINNET. V případě příručky „Zakládáme inovační firmu“ 

chceme začínající podnikatele, ale i další zájemce o tuto problematiku motivovat a inspirovat. 

Ukážeme příklady jejich kolegů, vrstevníků, kteří se rozhodli své podnikatelské záměry 

realizovat, poukážeme na jejich úspěchy, ale i chyby a omyly, kterých se vyvarovat a ze 

kterých je možno se poučit. Nedílnou součástí bude také představení konkrétních aktivit, které 

mohou začínající firmy, ale i zájemci o podnikání a podnikatelské vzdělávání využívat. Další 

připravovaný dokument se zaměří na problematiku praxí a jejich význam při uplatnění 

absolventů po škole. Formou případové studie budou představeny vybrané stáže realizované 

v rámci projektu SPINNET. V závěru svého příspěvku se zaměřil na představení systému 

„otevřených inovací“ ve Zlínském kraji. Jedná se o v České republice poměrně unikátní 

platformu, která pomůže firmám vyhledávat řešitele pro své inovační projekty včetně 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_HK_HERINEK.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_HK_DITTRICH.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_HK_Petr-Kolář.pdf
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kompletního servisu. Projekt má za sebou testovací fázi a aktuálně se připravuje otevření pro 

zapojení dalších firem a výzkumných a vývojových organizací.  

Prezentace Petr Konečný - SPINNET HK 

       

Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer „Katalog VTP v tištěné i elektronické 

podobě, informace z NUTS 2 Jihozápad“  

 

V první části svého příspěvku seznámil účastníky celostátní konference s prezentací projektu 

SPINNET na stránkách www.svtp.cz s důrazem na jednotlivá čísla Elektronického zpravodaje 

projektu SPINNET, která jsou zaměřována tematicky k událostem daného monitorovacího 

období. Elektronický zpravodaj plní funkci  centrálního „bodu pohledu“ z něhož je možné 

obsáhnout všechny důležité události které jsou jinak obsaženy v mnoha jiných informačních 

kanálech. Uspořádává je, odkazuje se na ně a přidává srovnávací a jednotící pohled. 

Prezentace Jaroslav Lakomý - SPINNET HK 

  

V druhé části svého příspěvku předal slovo mentorovi a metodikovi studentských stáží 

partnera JAIP, o.p.s. a JU Petru Kohoutovi, který představil práci s oběma studentskými týmy 

s nimiž v rámci projektu SPINNET koncepčně pracuje. 

Prezentace Petr Kohout - SPINNET HK 

 

V rámci diskuse a závěrů dopolední části byly předloženy tyto nejdůležitější informace: 

* Aleš Soukup, VŠCHT v Praze: příprava VTP Kralupy nad Vltavou; jak řešit správnou 

terminologii VTP; jak využít dosavadní téměř 23. leté zkušenosti SVTP ČR (základní typy 

VTP, zakladatelé, systém kvality – akreditace, pracovně právní vztahy, aj.) 

* Vít Hřiba, BIC Brno: akreditace přestavuje stupeň kvality; možnosti inspirace kritérií 

v rámci činnosti EBN; hodnocení EC BIC) 

* P. Švejda, SVTP ČR: upozornil na stávající kritéria pro akreditaci VTP v rámci 11. Etapy 

(zpřísnění kritéria rozsahu užitné plochy na 3000 m
2
, potřeba řešit důsledky vyplývající 

z novely občanského zákoníku k 31. 12. 2013) 

* Petr Bažant, IBC ÚEM AV ČR, Praha: využít výsledky projektu EFtrans, význam smluv 

s regionem, městy, … 

* Jan Martínek, CGMC, družstvo, Planá nad Lužnicí: význam soutěží, úloha start-upů   

* Daniela Sobieská, TIC Zlín: problémy, identifikované u projektů OPPI, Prosperita, zejména 

stanovisko Generálního finančního ředitelství – viz Generální-finanční-ředitelství-Praha-1 

Na základě dlouhodobého neřešení vznikajících problémů u projektů financovaných z OPPI, 

Programu Prosperita proběhne dne 10. 6. 2013 jednání se zástupci zlínské skupiny s P. Očkem 

na MPO. O výsledcích schůzky budou dotčené projekty informovovány včetně návrhu dalšího 

postupu D. Sobieskou. 

 

Porada ředitelů VTP 

 

Ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Ostravě ve dnech 7. – 8. 6. 2012 konstatoval 

P. Švejda, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  

 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_HK_Petr-Konečný.pdf
http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_HK_Lakomý.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_HK_Kohout.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Generální-finanční-ředitelství-Praha-1.pdf
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P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, 

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

elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci 

údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu, což oslabuje postavení jednotlivých VTP při 

jejich součinnosti s tuzemskými a zahraničními partnery.  

 

Dále informoval o probíhající průběžné 11. etapě akreditace VTP v ČR s platností do 31. 12. 

2013, rozhodnutí o akreditaci jsou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě 

žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace jsou údaje uveřejněné 

na webu SVTP ČR, v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Vyzval přítomné ředitele 

VTP, které splňují podmínky akreditace, ke zvážení zaslat žádost o akreditaci. 

K mezinárodní spolupráci využívat údaje na www.svtp.cz, část Partneři (bilaterální 

spolupráce, multilaterální spolupráce; tři úrovně spolupráce – mezi jednotlivými asociacemi, 

mezi jednotlivými VTP, mezi inovačními firmami umístěnými ve VTP). 

 

Poté předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci řediteli BIC Ostrava s. r. o.  

Marku Valdmannovi. 

K dnešnímu dni je v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR 13 akreditovaných VTP, 32 

dalších provozovaných a 7 připravovaných VTP. 

 

K informaci z 1. dne celostátní konference projektu SPINNET sdělil P. Švejda toto – 

nadále možnost využití kanceláře B-137 pro projekt SPINNET – transferové pracoviště, 

jednání s partnery; exkurze k partnerům projektu; přijetí nebo vyslání stážisty – vyhodnotit 

zájem; zájem firem o studenty dle zaměření; dlouhodobé stáže; průběžně uskutečňovat 

regionální workshopy.  

Projektové činnosti SPINNET a aktivity SVTP ČR se vzájemně doplňují a prolínají, 

připravovaná Metodika správné praxe ve VTP bude zpracována v širším pojetí než cíle 

projektu SPINNET, poznatky budou použity při přípravě kritérií pro akreditaci VTP v ČR – 

12. etapa dle stavu k 31. 12. 2013, s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 (tato etapa bude 

průběžná); sledovat informace o projektu SPINNET na www.svtp.cz, část SPINNET. 

 

Prezentace Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové 

Tato pracoviště byla vybrána vzhledem k vysoké úrovni jejich činnosti a vzhledem k tomu, že 

TC HK s nimi úzce spolupracuje. 

 

Radek Pudil, proděkan pro vědeckou činnost LF 

Prezentace dosud nedodána 

 

Karel Antoš, náměstek pro strategické řízení a rozvoj FN HK 

Prezentace dosud nedodána 

 

Kamil Kuča, vedou centra Biomedicínského výzkum FN HK 

Prezentace1 Kamil-Kuča-CBV-BRC 

 

Prezentace2 Kamil-Kuča_NET-prezentace-CTBT 

http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kamil-Kuča-CBV-BRC.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kamil-Kuča_NET-prezentace-CTBT.pdf
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Přítomní účastníci položili přednášejícím řadu dotazů, týkajících se vědeckého zaměření 

pracovišť, způsobů využití poznatků VaV, transferu technologií a jejich aktivit v inovační 

infrastruktuře. 

 

Po příjezdu zpět do Nového Adalbertina dále následoval společenský večer s výměnou 

zkušeností z projektu SPINNET, na kterém si přítomní účastníci individuálně vyměňovali 

zkušenosti z dosavadních čtyř monitorovacích období a konzultovali cíle a úkoly pátého 

monitorovacího období. 

 

V úvodu druhého dne se uskutečnila jednání 93. výboru SVTP ČR, 39. projektového týmu 

Národní síť VTP v ČR a 33. komise pro akreditaci. Zápisy z těchto  jednání jsou umístěny na 

www.svtp.cz.   

 

Od 10.30 hodin informoval Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu, o dosavadních 

zkušenostech z programu Prosperita OPPI a o přípravě nového programovacího období 

(OP PIK, 4 prioritní osy, 3 specifické cíle, koordinace s MŠMT) 

Prezentace Petr-Porák - HK 

 

Petr Kolář, CzechInvest, výsledky programu Prosperita  

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byl v letech 2007-2013 realizován 

program Prosperita. Tento program navazoval na stejnojmenný program z let 2004 – 2006 a 

reagoval na nedostatečnou komunikaci a spolupráci mezi sférou výzkumu a vývoje a sférou 

podnikání. V rámci programu Prosperita OPPI docházelo tedy k další výstavbě VTP, PI, CTT, 

rozšiřovaly se stávající projekty nebo bylo možno zkvalitňovat služby v rámci čerpání 

provozní dotace (dotace na služby poradců, marketing, atd.). V menší míře byl také podpořen 

rozvoj tzv. Business Angels sítí. Projekty předkládané do tohoto programu mohly tedy 

obsahovat investiční i neinvestiční výdaje, tj. součástí projektu mohly být stavební práce, 

technologie a zařízení pro vybavení např. laboratoří, ale také výdaje spojené s administrací 

výběrového řízení, služby poradců, cestovné atd. Předkladatelem projektu musela být 

právnická osoba, tzn., podnikatelské subjekty, ale také vysoké školy, města, kraje. Nejvíce 

žádostí bylo podáno soukromými podnikatelskými subjekty. Ve většině případech se jedná o 

projekty velké a finančně velmi náročné, proto byl vyvíjen velký tlak především na dobře 

zajištěné financování a finanční udržitelnost projektu. 

 Prezentace Petr Kolář- HK Prosperita 

 

Oba vystupující odpovídali na dotazy přítomných. P. Švejda v závěru poděkoval hostům za 

kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v této 

oblasti. 

          

V další části jednání informoval P. Švejda o: 

- doporučení k projektu SPINNET   

- přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech 

INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (3. – 6. 12. 2013): 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/HK_Petr-Porák.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/HK_Petr-Kolář-Prosperita.pdf
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* sympozium (20. ročník)  - v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 5. 12. 

2013 prezentovat vybrané VTP  

* veletrh invencí a inovací (20. ročník) – prezentovat projekt SPINNET, Národní síť 

VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné  

* Cena Inovace roku 2013 (18. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem 

do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz) 

- přípravě 4. celostátní konference SPINNET  a celostátního kola soutěže o nejlepší 

podnikatelský záměr 2013 (4. 12. 2013, Praha)  

- v ip tt 1/2014 uveřejnit přílohu – informace o druhém ročníku soutěže s anotacemi 

vybraných podnikatelských záměrů 2013 

- připravit společnou tiskovou konferenci MPO, CzechInvest a SVTP ČR k úloze VTP v ČR a 

jejich dalšímu rozvoji; o výsledcích této tiskové konference informovat na 4. celostátní 

konferenci projektu SPINNET 4. 12. 2013  

 

Účastníkům byly k dispozici tyto materiály: INFO desky projektu SPINNET, publikace 

Vědeckotechnické parky v ČR vč. CD ROM, ip tt 4/2012, 1/2013, CD ROM Technologický 

profil ČR, verze 13; brožura Cena Inovace roku 2013 vč. přihlášky; INOVACE 2013, Týden 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR). Hostitelé předali písemné informace o statutárním městě 

Hradec Králové a o jeho vybraných aktivitách.   

 

Celostátní konference projektu SPINNET a mezinárodní porada ředitelů VTP byly hodnoceny 

jako velmi úspěšné, byly splněny cíle konference, byly projednány otázky zakládání, dalšího 

rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery a byla 

oceněna dlouholetá spolupráce SVTP ČR s MPO a CzechInvest.  

 

P. Švejda poděkoval představitelům Technologického centra Hradec Králové za vytvoření 

velmi dobrých podmínek pro uskutečnění celostátní konference a mezinárodní porady, 

zejména M. Dittrichovi, L. Michálkové a Iloně Hůlkové. 

 

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Jihlavě ve dnech 5. – 6. června 

2014.  

 

 

 

V Praze dne 14. 6. 2013 

 

 

Zpracovali: Pavel Švejda, v. r. 

          Iveta Němečková, v. r.  

 

 

Fotogalerie (Iveta Němečková) 

 

 

 

http://www.aipcr.cz/
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