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           SVTP, z.s.                              

   

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků 
 

Ve dnech 8 - 9. června 2017 se ve Vědeckotechnickém parku Plzeň, a. s., Teslova 1202/3, 

301 00 Plzeň uskutečnila 28. mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR, 

pod záštitou primátora statutárního města Plzně M. Zrzaveckého.  

 

 Mezinárodní poradu řídil P. Švejda. Zúčastnili se jí zástupci 17 provozovaných VTP 

v ČR, zástupci připravovaných VTP v ČR, Agentury pro podnikání a inovace a hosté. Porady 

se zúčastnilo celkem 30 osob.  

   

 V průběhu porady se uskutečnilo dne 9. 6. 2017 od 8 hodin jednání 109. výboru SVTP 

ČR, z.s., 55. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 52. jednání komise pro 

akreditaci. 

 

Program porady: 

 

8. 6. 2017, čtvrtek – prostory VTP Plzeň  

 

13:00             - Sraz účastníků ve VTP Plzeň (malé občerstvení)    
13.30 – 15.30 - Porada ředitelů – 1. část v prostorách VTP Plzeň (řídí J. Lakomý) 

- přivítání účastníků  

- úvodní slovo člena rady města Plzně P. Chvojky 

- informace o VTP Plzeň 

- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Kunovicích, 2016 

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

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

informace) 

 
- projekt OKO SVTP ČR (LE 15014, aktuální informace) 

- aktivity CzechInno uskutečňované v součinnosti se SVTP ČR, z.s. (2017 – 

2020) 

 

16.00 – 17.00 - Prohlídka VTP Plzeň 

   

18.00 – Ubytování účastníků v hotelu Angelo, U Prazdroje 6, 301 00, Plzeň 

 

18.30 – 21.00 - Společenský večer s překvapením  
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9. 6. 2017, pátek – hotel Angelo, U Prazdroje 6, 301 00, Plzeň, salonek Opal A 

 

  8.00 – Výbor SVTP ČR, z.s. 

 

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

 

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry 

- informace o projektech v rámci program OP PIK 

(P. Kolář, K. Horáková) 

- INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 5. – 8. 12. 2017; 

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

přihlášky do 22. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2017 

 

12.00 – oběd, odjezd účastníků 

 

K jednotlivým částem programu: 

 

Porada ředitelů VTP 

 

Porada se konala pod záštitou primátora statutárního města Plzně M. Zrzaveckého, 

v úvodu přivítali účastníky porady člen rady města Plzně a člen představenstva VTP Plzeň, 

a.s. P. Chvojka a jednatelka BIC Plzeň J. Klementová. Dále J. Černý, manažer pro rozvoj 

VTP Plzeň, a.s. ve své prezentaci informoval o založení a dalším vývoji VTP, současném 

stavu provozování (popis prostor – kanceláře, poloprovozní budovy), služby, vybraní 

zasídlení klienti a o přípravě rozšíření VTP, hrazeného z vlastních zdrojů.  

   

 

 V úvodu požádal P. Švejda přítomné účastníky o vzájemné představení se; ke 

kontrole plnění závěrů poslední porady v Kunovicích ve dnech 9. – 10. 6. 2016 

konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  

 

Informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných – 20 a 

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

Běloruském průmyslovém fóru v Minsku ve dnech 23. – 26. 5. 2017 v rámci projektu LE 

15014 OKO SVTP ČR. Přehled o mezinárodní spolupráci akreditovaných VTP v ČR byl 

uveřejněn v ip tt 2/2017, příloha TT, str. V – VI 

(http://www.aipcr.cz/pdf/iptt_casopis/iptt_2_2017_web.pdf).  

 Současně informoval o možnostech umístit české inovační firmy ve VTP v Minsku, 

běloruské firmy ve VTP v ČR, obdobné řešení je připraveno s Technoparkem Skolkovo v 

Moskvě.   

  

Informoval o probíhající průběžné 13. etapě akreditace dle úvodního stavu k 31. 12. 

2015 s platností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Tato etapa je průběžná, rozhodnutí o akreditaci 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/svtp-porada-reditelu-2017_Klementová.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Prezentace_170608_Černý.pdf
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jsou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě mailové žádosti o akreditaci 

jednotlivých VTP (jsou předána všechna akreditační osvědčení). Podkladem k udělení 

akreditace jsou údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, z.s., v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. 

Je připravován návrh kritérií pro akreditaci VTP v ČR v rámci 14. etapy akreditace 

dle stavu k 31. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 – průběžná etapa, s tím, že 

do podmínek této etapy bude zahrnuta možnost odnětí akreditace (v případy, kdy VTP 

přestane splňovat kritéria pro akreditaci). 

 

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

* SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019, úkoly do 31. 8. 2017 

+ 2. monitorovací zprávu o udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2016 odevzdána MŠMT 

dne 7. 10. 2016, schválena 19. 5. 2017 

+ formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 09/2016 – 08/2017 byly rozeslány 16. 

5. 2017, vyplněné zaslat SVTP ČR, z.s. do 31. 8. 2017    

+ odevzdat 3. monitorovací zprávu udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2017 do 30. 9. 2017  

 
 

* OKO SVTP ČR, LE 15014 – do 31. 12. 2017, úkoly roku 2017 

+ informace o mezinárodní spolupráci VTP v ČR do ekatalogu 

+ oponentura projektu 27. 1. 2017  

+ průběžná zpráva o řešení projektu za rok 2016 včetně příloh předána i vložena do el. 

systému MŠMT dne 30. 1. 2017 

+ zaslání statistických údajů o VTP v ČR do dokumentace IASP a SPICE 

+ prezentace na Běloruském průmyslovém fóru, Minsk, 23. – 26. 5. 2017  

+ informace o výsledcích projektu na poradě ředitelů VTP v Plzni 

+ průběžné informace v časopisu ip tt, prezentace na INOVACE 2017   

+ příprava závěrečné zprávy 

 

* příprava nových projektů – dle výzev 

prezentace - Švejda   

 

Dále informoval o 5. ročníku Festivalu exportu CZ 2017 ve dnech 14. – 15. 6. 2017, 3 ročníku 

projektu Smart Business Festivalu ve dnech 24. – 25. 10. 2017 (SVTP ČR, z.s. partnerem 

třetího ročníku projektu) a o 7. ročníku projektu Vizionáři 2017, uzávěrka přihlášek je 20. 11. 

2017, vyhlášení výsledků 7. 12. 2017 v rámci INOVACE 2017; více na www.czechinno.cz. 

Dále zhodnotil regionální akce v rámci Kybernetické revoluce CZ 

www.kybernetickarevoluce.cz v I. pololetí 2017 (uskutečněno 6 regionálních akcí: 24. 1. ve 

VTP Plzeň, 14. 2. v TC Hradec Králové, 30. 3. v JVTP České Budějovice, 6. 4. ve VTP UP 

Olomouc, 26. 4. v administrativní budově BVV Brno - v rámci doprovodného programu 

Stavebních veletrhů 2017, návaznost na seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů - a 

17. 5. ve VTP Ostrava), o přípravě akcí ve II. pololetí 2017 a na rok 2018.  

prezentace - Kratochvíl   

 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Švejda-3.pdf
http://www.czechinno.cz/
http://www.kybernetickarevoluce.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/CzechInno.pdf
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Poté následovala prohlídka Vědeckotechnickém parku Plzeň, a.s., kterou provázel J. Černý 

zaměřená na vybrané klienty – ZČU v Plzni – FST – KTO „Pětiosé obráběcí centrum“ a ČKD 

Howden (více na www.vtpplzen.cz). 

 

Po ubytování následoval společenský večer s překvapením v pivovaru Prazdroj a 

v restauraci Na Spilce, na kterém se zúčastnění seznámili s historií, technologií a současném 

provozu pivovaru a individuálně si vyměňovali zkušenosti z přípravy, provozování a dalším 

rozvoji VTP v ČR, v rámci projektu SPINNET hodnotili dosavadní činnost v rámci 

udržitelnosti ve třetím ročním období, v rámci projektu OKO SVTP ČR hodnotili 

dosavadní činnost v rámci druhého roku řešení projektu a dále konzultovali cíle a úkoly 

posledního roku řešení projektu.  

 

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 109. výboru SVTP ČR, z.s., 55. 

jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 52. jednání komise pro akreditaci. Zápisy 

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

 

V další části přednesli svá vystoupení s informacemi o projektech v rámci program OP 

PIK: 

 

P. Kolář, Agentura pro podnikání a inovace (API) „Program služby infrastruktury 2014 – 

2020“ 

prezentace - Kolář   

 

K. Horáková, Agentura pro podnikání a inovace (API) „portál spoluprace.org“ 

prezentace - Horáková   

 

 

P. Švejda o přípravě účasti SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich umístěných 

v jednotlivých částech INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (5. – 8. 

12. 2017): 
* sympozium (24. ročník) – vystoupení v úvodní plenární sekci 5. 12. 2017   

* veletrh invencí a inovací (24. ročník) – prezentovat projekty SPINNET a OKO 

SVTP ČR, 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 2017 (22. ročník pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana) – 

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

(podklady k tomuto vystoupení jsou uvedeny v prezentaci ze dne 8. 6. 2017) 

 

Dále informoval o připravovaném workshopu k projektu OKO SVTP ČR „Inovační potenciál 

ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce a transfer technologií“ dne 5. 9. 

2017, info na www.aipcr.cz a v ip tt 2/2017, strana 2. obálky.   

 

x x x   

 

Účastníkům byly k dispozici tyto materiály: ip tt 2/2017; brožura Cena Inovace roku 2017 vč. 

přihlášky; INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR), Festival Exportu CZ – 

materiály je možné vyzvednout si v sekretariátu SVTP ČR, z.s. 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/PŘVTP_06_2017_Kolář.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/PŔVTP-06_2017_spoluprace.org_Horáková.pdf
http://www.aipcr.cz/
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 API v této oblasti, zástupcům Vědeckotechnického parku Plzeň, 

a.s. za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskutečnění mezinárodní porady, zejména J. 

Černému. 

 

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 API.  

 

 

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

 

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 9. 6. 2017 

 

 

Zpracovali: Pavel Švejda, v. r. 

          Iveta Němečková, v. r.  

 

Fotogalerie (Iveta Němečková) 


