
 

 

          SVTP, z.s.                                          

 

             

33. Porada ředitelů vědeckotechnických parků 
 

 
Dne 9. června 2022 se ve Smart Innovation Center, s.r.o., 28. října 3388, 702 00 Moravská 

Ostrava, uskutečnila porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. 

 

Poradu řídil P. Švejda. Zúčastnili se jí zástupci 9 VTP v ČR, MPO, Agentury pro podnikání a 

inovace. Porady se zúčastnilo celkem 38 osob.  

   

 Po skončení porady se uskutečnila veřejná jednání 129. výboru SVTP ČR, z.s., 75. 

jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 74. jednání komise pro akreditaci. 

 

Program porady: 

 

10.30            - Sraz účastníků v SIC Ostrava    

 

11.00 – 13.00 - porada ředitelů – (řídí P. Švejda)  

* informace o SIC Ostrava (M. Burian) 

* kontrola plnění závěrů porad ředitelů VTP v ČR od roku 2019 (P. Švejda) 

* národní síť VTP v ČR, elektronický katalog 

* INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2022;  

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

   přihlášky do 27. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2022 

* aktuální informace k programům OP PIK a OP TAK (P. Kolář,  

   A. Straková, R. Wenzel,) 

* Digitální inovační huby, evropské projekty kaskádového financování a      

   aktuální příležitosti pro firmy a organizace (T. Šamanová, CzechInno) 

 

13.00 – 14.00 – oběd 

 

14.00 – 15.00 – Prohlídka SIC Ostrava 

 

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) 

 

16.30 – Ukončení porady 

 

 

K jednotlivým částem programu: 

 

Porada ředitelů VTP 

 

 



Účastníky porady přivítali ředitel Smart Innovation Center M. Burian a prezident 

SVTP ČR, z.s. Pavel Švejda. 

 

M. Burian – informace o SIC Ostrava 

M. Burian   

 

 V úvodu požádal P. Švejda přítomné účastníky o vzájemné představení se a o souhlas 

se zveřejněním prezentací a fotografií na www.svtp.cz a v časopisu Inovační podnikání a 

transfer technologií; ke kontrole plnění závěrů porady v roce 2019 uvedl, že úkoly byly 

splněny a zhodnoceny na volební VH 5. 2. 2020. Dvě porady v roce 2020 a 2021 se 

vzhledem k situaci COVID-19 neuskutečnily, potřebné informace vč. prezentací MPO a 

API byly umístěny na web, stanovený postup hodnocen ve výboru SVTP ČR, z.s., PT NS 

VTP v ČR a AK SVTP ČR, z.s. 

  

Informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných – 16 a 

provozovaných - 28, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz) a ekatalogu VTP SVTP ČR, 

z.s. dle stavu k termínu porady s tím, že po 8. 9. 2022 budou smazány provozované VTP (i 

když jsou členy SVTP ČR, z.s.), které neaktualizovaly své údaje. Uvedl, že webová stránka 

SVTP ČR, z.s. je hojně navštěvována, VTP mohou využívat elektronický katalog ke své 

prezentaci.  

 

Informoval o probíhající průběžné 15. etapě akreditace s platností do 31. 12. 2022. 

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. 

 

Informoval o přípravě účasti SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich 

umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací 

v ČR (6. – 9. 12. 2022): 

* sympozium (29. ročník) – vystoupení v úvodní plenární sekci 6. 12. 2022   

* veletrh invencí a inovací (29. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, 

jednotlivé VTP  

* Cena Inovace roku 2022 (27. ročník pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana) – 

přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz 

www.aipcr.cz); 12. ročník projektu VIZIONÁŘI 2022 (www.czechinno.cz)  

            P. Švejda 

 

V další části přednesli svá vystoupení: 

 

P. Kolář a A. Straková, Agentura pro podnikání a inovace (API)  

P. Kolář, A. Straková - Výzvy programu Služby infrastruktury OPPIK 

 

R. Wenzel, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

R. Wenzel – Podpora výzkumu a vývoje v rámci OP TAK 

 

T. Šamanová, CzechInno, z.s.p.o. – Digitální inovační huby, evropské projekty kaskádového 

financování a aktuální příležitosti pro firmy a organizace 

(T. Šamanová)   

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Burian.pdf
http://www.svtp.cz/
http://www.aipcr.cz/
http://www.czechinno.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Švejda-8.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Kolář-Straková.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Wenzel.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Šamanová-2.pdf


 

Po obědě následovala prohlídka SIC, kterou provázel M. Burian, aktuální informace 

o SIC Ostrava v ip tt 2/2022, str. 6 – 7 (http://www.aipcr.cz/doc/IPTT_II_2022.pdf)  

 

 

Poté se uskutečnila veřejná jednání 129. výboru SVTP ČR, z.s., 75. projektového týmu 

Národní síť VTP v ČR a 74. 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 - 4/2021, 1 - 2/2022, jsou umístěny též na 

http://www.aipcr.cz/casopisip.asp.  

 

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. Burianovi 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 VTP SVÚM Čelákovice dne 8. 6. 2023 

 

 

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 roce 2026 se porada ředitelů VTP se uskuteční ve VTP UP Olomouc dne 4. 6.  

 

V roce 2027 se porada ředitelů VTP se uskuteční ve VZLÚ Praha (VTP) dne 10. 6.  

 

V roce 2028 se porada ředitelů VTP se uskuteční ve TIC Zlín dne 8. 6.  

 

 

 

 

V Praze dne 10. 6. 2022 

 

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.aipcr.cz/doc/IPTT_II_2022.pdf
http://www.aipcr.cz/casopisip.asp
http://www.svtp.cz/


 


