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          SVTP, z.s.                                       

 

             

Porada ředitelů vědeckotechnických parků 
 

Dne 6. června 2019 se v Technoparku Kralupy nad Vltavou uskutečnila 30. porada ředitelů 

vědeckotechnických parků v ČR. 

 

Poradu řídil P. Švejda. Zúčastnili se jí zástupci 12 provozovaných VTP v ČR, MPO, 

Agentury pro podnikání a inovace a hosté. Porady se zúčastnilo celkem 23 osob.  

   

 Po skončení porady se uskutečnilo jednání 117. výboru SVTP ČR, z.s., 63. jednání 

projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 61. jednání komise pro akreditaci. 

 

Program porady: 

 

9.30            - sraz účastníků v Technoparku (malé občerstvení)   

10.00 – 13.00 - porada ředitelů – (řídí P. Švejda) 

- informace o Technoparku (M. Petrák) 

- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Brně, 2018 (P. Švejda) 

- národní síť VTP v ČR, elektronický katalog 

- předání akreditačního osvědčení v rámci 14. průběžné etapy akreditace  

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

informace) 

 
- INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 3. – 6. 12. 2019;  

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

přihlášky do 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019 

- podpora VTP vč. PI v období 2021 – 2027 (M. Bubeník) 

- Služby infrastruktury - aktuální informace (P. Kolář, Z. Šťáva) 

- aktivity a projekty CzechInno, z.s.p.o. (T. Šamanová) 

 

13.00 – 14.00 – oběd 

 

14.00 – 15.00 – prohlídka Technoparku 

 
15.00 – Výbor SVTP ČR, z.s. (veřejné jednání) 

 

16.00 -  Projektový tým NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR (veřejné jednání) 

 

17.00 -      ukončení porady 

 



___________________________________________________________________________ 

 

 

K jednotlivým částem programu: 

 

Porada ředitelů VTP 

Účastníky porady přivítal ředitel Technoparku M. Petrák Technoparku M. Petrák. 

V rámci své prezentace informoval účastníky o historii parku, aktuální situaci a budoucnosti 

parku. 

  

 

 V úvodu požádal P. Švejda přítomné účastníky o souhlas se zveřejněním prezentací a 

fotografií na www.svtp.cz a v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií; ke kontrole 

plnění závěrů poslední porady v Brně dne 7. 6. 2018 konstatoval, že úkoly jsou splněny 

nebo průběžně plněny.  

 

Informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných – 17 a 

provozovaných - 34, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz) a ekatalogu VTP SVTP ČR, 

z.s. dle stavu k termínu porady. Uvedl, že webová stránka SVTP ČR, z.s. je hojně 

navštěvována, VTP mohou využívat elektronický katalog ke své prezentaci.  

 

Informoval o probíhající průběžné 14. etapě akreditace s platností do 31. 12. 2019. 

Do podmínek této etapy byla zahrnuta možnost odnětí akreditace (v případy, kdy VTP 

přestane splňovat kritéria pro akreditaci). Rozhodnutí o akreditaci jsou předávána po splnění 

akreditačních podmínek na základě mailové žádosti (svejda@svtp.cz) o akreditaci 

jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace jsou údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, 

z.s., v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. 

 

Bylo předáno osvědčení o akreditaci zástupci Strojírenského VTP s.r.o., Buštěhrad J. 

Malinovi. 

 

K projektům SVTP ČR, z.s. podal tyto informace:  

* SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019 

+ 4. monitorovací zpráva o udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2018 schválena 1. 11. 2018  

+ formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 09/2018 – 08/2019 byly rozeslány 3. 

5. 2019, vyplněné zaslat SVTP ČR, z.s. do 31. 8. 2019    

+ odevzdat 5. závěrečnou monitorovací zprávu udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2019 do 

30. 10. 2019 

 

* příprava nových projektů – dle výzev 

 

* příprava publikace „Vědeckotechnické park v ČR“ 

 + P. Švejda a kol. ve spolupráci s řediteli akreditovaných VTP v ČR 

+ je připravována smlouva na zakázku malého rozsahu ve výši 299 tis. Kč 

s předpokladem jejího podpisu 10. 6. 2019  

+ uzávěrka podkladů 15. 7. 2019 (údaje o akreditovaných VTP vyžádat mailem od 

ředitelů těchto VTP) 

 + tisk a distribuce do 31. 10. 2019  

 + česko/anglicky; ISBN 

 + náklad 1000 výtisků + 500 flash disků 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/2019_06_06_TPK_reditele.pdf
http://www.svtp.cz/
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Informoval o přípravě účasti SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich 

umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací 

v ČR (3. – 6. 12. 2019): 
* sympozium (26. ročník) – vystoupení v úvodní plenární sekci 3. 12. 2019   

* veletrh invencí a inovací (26. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, 

jednotlivé VTP  

* Cena Inovace roku 2019 (24. ročník pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana) – 

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

           Pavel Švejda  

 

V další části přednesli svá vystoupení: 

 

M. Bubeník, MPO, informoval o možnostech podpory VTP vč. PI v období 2021 - 2027 

 

 

P. Kolář a Z. Šťáva, Agentura pro podnikání a inovace (API) informovali o analýze výzev 

programu Služby infrastruktury (P. Kolář) a o výzvě VI. (Z. Šťáva)  

     

 Tereza Šamanová, CzechInno, z.s.p.o. informovala o aktuálních připravovaných a 

realizovaných aktivitách a projektech sdružení CzechInno. SVTP ČR, z.s. spolu s AIP ČR, 

z.s. a dalšími subjekty je odborným partnerem těchto aktivit. AIP ČR, z.s. je jedním ze 

zakladatelů tohoto sdružení.  

Dne 1. 4. 2019 byla podepsána smlouva Hub pro digitální inovace (anglicky Hub for Digital 

Innovations, akronym: H4DI), smluvní strany jsou CzechInno, z.s.p.o., TC AV ČR, ELA a 

SVTP ČR, z.s. 

  

Po obědě následovala prohlídka Technoparku, kterou provázel M. Petrák. Byla 

navštívena pracoviště, včetně praktických demonstrací: 

 * Laboratoř analytické chemie 

 * Laboratoř fotokatalytických materiálů 

 * Laboratoř žáruvzdorných materiálů 

 * Laboratoř plastů 

* Korozní laboratoř - Korozní konstrukční materiály  

* Polymerní materiály / Silikátové materiály 

* Mikroskopovna 

 

Poté se uskutečnila veřejná jednání 117. výboru SVTP ČR, z.s., 63. projektového týmu 

Národní síť VTP v ČR a 61. komise pro akreditaci. Zápisy z těchto jednání jsou umístěny na 

www.svtp.cz.   

 

 

x x x 

 

Účastníkům byly k dispozici tyto materiály: ip tt 1/2019; brožura Cena Inovace roku 2019 – 

materiály je možné vyzvednout si v sekretariátu SVTP ČR, z.s., jsou umístěny též na 

www.aipcr.cz. 

 

http://www.aipcr.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Švejda_PDF.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/bubeník-kopie_PDF.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kolář_PDF.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Šťáva_PDF.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/CEEInnoDIHs_Setkání-ředitelů-VTP_T.Šamanová.pdf
http://www.aipcr.cz/
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P. Švejda poděkoval za kvalitní vystoupení všem přednášejícím a potvrdil zájem o další 

spolupráci SVTP ČR, z.s. s MPO a API v této oblasti, M. Petrákovi za vytvoření velmi 

dobrých podmínek pro uskutečnění porady. 

 

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 API.  

 

 

Další porada ředitelů VTP se uskuteční ve Smart Innovation Center, Ostrava dne 4. 6. 

2020 

 

 

V roce 2021 se porada ředitelů VTP se uskuteční ve Strojírenském VTP Buštěhrad dne 

10. 6. 

 

V roce 2022 se porada ředitelů VTP se uskuteční v Jihlavě dne 9. 6.  

 

V roce 2023 se porada ředitelů VTP se uskuteční ve VTP SVÚM Čelákovice dne 8. 6.  

 

V roce 2024 se porada ředitelů VTP se uskuteční ve VTP Agritec Šumperk dne 6. 6.  

 

V roce 2025 se porada ředitelů VTP se uskuteční ve VTP COMTES Dobřany dne 5. 6.  

 

 

 

 

V Praze dne 6. 6. 2019 

 

Zpracovali: Pavel Švejda, v. r. 

          Iveta Němečková, v. r.  

 

Fotogalerie (Iveta Němečková) 

 

Vystupující souhlasí se zveřejněním prezentací a fotografií na www.svtp.cz a v časopisu 

Inovační podnikání a transfer technologií  

 

 

http://www.svtp.cz/

