STANOVY
Společnost vědeckotechnických parků ČR
Hlava I
Název, sídlo a cíl činnosti
Článek 1
Název a sídlo společnosti
1. Společnost vyvíjí činnost pod názvem:
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s.
2. Společnost používá zkratku: SVTP ČR, z.s.
3. Sídlem společnosti je Praha
4. Adresa společnosti: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
5. Anglický název:
Science and Technology Parks Association CR
6. Společnost používá anglickou zkratku: STPA CR
Článek 2
Právní forma
1. Společnost vědeckotechnických parků ČR je samostatnou právnickou osobou.
2. Společnost byla založena jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. Podle § 3045 odst. 1
obč. zák. č. 89/2012 Sb. se ode dne 1. ledna 2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení §
214 a násl. obč. zák.
Článek 3
Účel a cíl činnosti
1. SVTP ČR je dobrovolné sdružení individuálních a kolektivních členů. Kolektivními členy
mohou být zahraniční VTP.
2. Hlavní činností SVTP ČR je:
- Výzkum a vývoj v oblasti přípravy, zakládání, provozu a dalším rozvoji
vědeckotechnických parků (VTP) a to za respektování pravidel rámce společenství
evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a
dalších obecně závazných právních předpisů.
3. Veškerá další činnost SVTP ČR je zaměřena k podpoře a rozvoji hlavní činnosti a spočívá
zejména v:
3. 1. získávání, pro záměry přípravy a provozu vědeckotechnických parků (vědeckých
parků /center/, technologických parků, podnikatelských a inovačních center), institucí
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a osobností včetně členů vlády a poslanců, představitelů vysokých škol, pracovišť AV
ČR, výzkumných ústavů, průmyslu, podnikatelů, svazů měst a obcí, obchodních
komor, bank atd.; propagovat tuto myšlenku ve sdělovacích prostředcích;
3. 2. iniciování legislativních a organizačních předpokladů pro budování těchto VTP,
zakládání a rozvoj malých inovačních firem, péči o kvalitu jejich obsahového
zaměření a tím se podílet na zajišťování rozvoje národního hospodářství;
3. 3. podporování vzniku národní sítě VTP, vytvářené akreditovanými, dalšími
provozovanými a připravovanými VTP;
3. 4. zakládání středisek technologického transferu ve VTP;
3. 5. organizování vzdělávací, poradenské, ediční a vydavatelské činnosti VTP;
3. 6. zajišťování mezinárodní spolupráce SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných
ve VTP s jejich partnery na bilaterální a multilaterální úrovni.
Článek 4
Formy činnosti
1. Formy činnosti SVTP ČR pro provádění aktivit uvedených v článku 3 bod 2 a 3 jsou:
1. 1. Aktivní účast kolektivních členů (VTP) v rámci regionálních nebo odborných
skupin, při vytváření národní sítě VTP v ČR;
1. 2. Výzkumně-vývojová činnost při řešení projektů;
1. 3. Provoz domovské stránky SVTP ČR na internetu;
1. 4. Provoz elektronického katalogu VTP SVTP ČR;
1. 5. Aktivní účast členů - zástupců SVTP ČR v odborných týmech pro inovační
podnikání v krajích ČR;
1. 6. Aktivní účast členů SVTP ČR při zabezpečování mezinárodní spolupráce;
1. 7. Pořádání a spolupořádání odborných setkání (konference, sympozia, semináře,
veletrhy, výstavy aj.);
1. 8. Provádění poradenské, expertizní, vzdělávací, ediční a vydavatelské činnosti;
1. 9. Reklamní a propagační činnost.

Hlava II
Členství, práva a povinnosti členů
Článek 5
Členství a jeho vznik
1. Členem SVTP ČR může být pouze taková osoba či subjekt, která může přispět k rozvoji
hlavní činnosti SVTP ČR, specifikované v článku 3. 2. stanov, stejně jako k rozvoji
činností, které jsou zaměřeny na rozvoj činnosti hlavní a jsou příkladem uvedeny v článku
3. 3. stanov. Členství je individuální a kolektivní.
2. Členství v SVTP ČR vzniká schválením podané přihlášky výborem SVTP ČR a zaplacením
členských příspěvků na běžný rok. Členství se každoročně obnovuje zaplacením členských
příspěvků do 31. března běžného roku. Jejich výši stanoví valná hromada na každý
kalendářní rok.
3. Čestné členy schvaluje valná hromada na návrh výboru SVTP ČR.
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4. Čestnými členy se mohou stát právnické i fyzické osoby mající bydliště (sídlo) mimo
území ČR.
Článek 6
Práva a povinnosti individuálních členů
1. Práva individuálních členů
- podílet se na všech formách činnosti SVTP ČR;
- využívat členské výhody;
- volit a být volen do příslušných orgánů a odvolávat se k nim;
- podávat návrh a hlasovat o návrzích podávaných jinými členy;
- být informován o všech aktivitách SVTP ČR;
- využívat informační, poradenské, expertizní a další služby poskytované SVTP ČR.
2. Povinnosti individuálních členů
- dodržovat stanovy SVTP ČR;
- platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky;
- řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly;
- hájit zájmy a poslání SVTP ČR.
Článek 7
Práva a povinnosti kolektivních členů
1. Práva kolektivních členů
- podílet se na činnosti SVTP ČR;
- být informován o všech aktivitách SVTP ČR;
- využívat informační, poradenské, expertizní, vydavatelské, propagační, reklamní aj.
služby poskytované SVTP ČR;
- volit prostřednictvím svého zástupce.
2. Povinnosti kolektivních členů
- dodržovat stanovy SVTP ČR;
- platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky;
- určit zodpovědného pracovníka pro oficiální styk s orgány SVTP ČR;
- všestranně podporovat činnost SVTP ČR, poskytovat potřebné údaje o VTP, sloužící pro
tvorbu statistických údajů, používaných pro prezentaci výsledků činnosti VTP i SVTP ČR
ve vztahu k orgánům státní správy a jejich složek.
Článek 8
Ochrana dat členů
1. Orgány SVTP ČR mohou využívat údajů uvedených v přihlášce do SVTP ČR (jméno,
příjmení, tituly, rodné číslo, vzdělání, adresa bydliště a zaměstnavatele, telefonní, faxové a
e-mailové spojení (u individuálních členů) a název firmy či instituce, IČO, adresa, telefonní,
faxové a e-mailové spojení, jméno ředitele, počet zaměstnanců, jméno osoby pověřené
stykem se SVTP ČR (u kolektivních členů) jen s písemným souhlasem uvedeným
v přihlášce do SVTP ČR.
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Článek 9
Zánik členství
1. Členství ve SVTP ČR zaniká:
- oznámením člena o ukončení členství;
- smrtí individuálního člena nebo zánikem kolektivního člena – firmy či instituce;
- vyloučením člena ze SVTP ČR ze závažných důvodů.
2. Závažným důvodem pro vyloučení je neplacení členských příspěvků po dobu přesahující
12 měsíců po termínu placení příspěvků na běžný rok (31. 3.) a rovněž závažné porušení
stanov SVTP ČR. O vyloučení rozhoduje výbor SVTP ČR hlasováním. Pro vyloučení se
musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů usnášení schopného výboru. Proti
vyloučení se může člen odvolat k nejvyššímu orgánu SVTP ČR – valné hromadě.
Vyloučený se nemůže znovu stát členem SVTP ČR dříve než za dva roky.

Hlava III
Organizační struktura a působnost orgánů
Článek 10
Organizační struktura
1. Nejvyšším orgánem SVTP ČR je valná hromada. Valné hromady má právo se účastnit
každý individuální člen SVTP ČR a za kolektivní členy jejich delegát.
2. Na jednání valné hromady má individuální člen jeden hlas, kolektivní člen tři hlasy.
Článek 11
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SVTP ČR, Právo účasti na ní a právo volit mají
všichni individuální členové a vždy jeden zástupce kolektivního člena. Valné hromady se
mohou účastnit i pozvaní hosté, zástupci sdělovacích prostředků a členové jiných
organizací.
2. Valná hromada schvaluje
- stanovy a jejich změny;
- vytvoření regionálních skupin;
- finanční rozpočet;
- zprávu o hospodaření za uplynulé období, stejně jako účetní závěrku, pokud se její
sestavení vyžaduje a rozhoduje o hospodářském výsledku za uplynulé účetní období. Při
rozhodování o hospodářském výsledku je zasedání povinno respektovat zásady, uvedené
v článku 16 bod 4;
- výši ročních členských příspěvků členů;
- zprávu o činnosti výboru SVTP ČR;
- čestné členství ve SVTP ČR;
- podmínky pro činnost sekretariátu SVTP ČR.
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3. Valná hromada volí
- výbor SVTP ČR;
- prezidenta;
- revizní komisi;
- čestné členy;
4. Valná hromada se koná jedenkrát ročně, obvykle v měsíci únoru a je svolávána výborem
SVTP ČR nejméně 14 dnů předem. Valnou hromadu je povinen svolat výbor SVTP ČR
také v případě, že o to požádá nejméně jedna polovina členů, a to nejpozději do 30 dnů od
doručení požadavku.
5. Mimořádnou valnou hromadu může v oprávněném případě svolat i prezident SVTP ČR.
6. Mezi zasedáními valné hromady řídí SVTP ČR její výbor.
Článek 12
Výbor SVTP ČR
1. Výkonným orgánem SVTP ČR je výbor SVTP ČR (dále výbor).
2. Schází se nejméně 4 x ročně. Má nejméně 9 členů včetně prezidenta.
3. Práci výboru řídí prezident SVTP ČR.
4. Výbor se řídí ve své práci programem a usnesením valné hromady. Zajišťuje činnost SVTP
ČR v souladu s platnými předpisy.
5. Výbor volí ze svých členů viceprezidenta SVTP ČR.
6. Volební období všech volených orgánů SVTP ČR je čtyřleté, opětovná volba je možná.
7. K zabezpečení svého programu ustavuje výbor dle potřeby projektové týmy.
Článek 13
Prezident
1. Prezident zastupuje SVTP ČR ve všech otázkách. Je oprávněn jednat jménem SVTP ČR, a
to v souladu s usnesením valné hromady a výboru, je statutárním orgánem SVTP ČR.
Předsedá výboru a odpovídá za svou činnost valné hromadě.
2. Prezidenta zastupuje v rozsahu stanoveném rozhodnutím výboru viceprezident.
Článek 14
Revizní komise
1. Revizní komise kontroluje roční rozpočet SVTP ČR, jeho čerpání, likvidaci účtů a dalších
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účetních dokladů. Členové komise dohlížejí též na činnost orgánů SVTP ČR. Revizní
komise je tříčlenná.
2. Revizní zprávu předkládá valné hromadě vždy na jejím zasedání, o důležitých zjištěních
informuje výbor SVTP ČR.
Článek 15
Regionální skupiny
1. K vytvoření lepších podmínek pro svoji činnost se může SVTP ČR členit na regionální
nebo odborné skupiny. O vytvoření regionálních skupin rozhoduje valná hromada.
2. V čele regionální skupiny stojí její předseda, který je zpravidla členem výboru SVTP ČR.

Hlava IV
Zásady hospodaření a členské příspěvky
Článek 16
Finanční a ostatní hospodaření
1. Finanční a ostatní hospodaření SVTP ČR se řídí právními předpisy platnými v České
republice a rozpočtem schváleným valnou hromadou.
2. Činnost SVTP ČR je financována z jejích příjmů, sdružených na společném bankovním
kontu, převoditelných z roku na rok. Tyto příjmy se vytvářejí z členských příspěvků, ze
subvencí, darů, dotací a vlastní činnosti.
3. Část příjmů je využívána na financování sekretariátu.
4. S ohledem na povahu SVTP ČR a charakter její činnosti, je SVTP ČR povinna řídit se níže
uvedenými zásadami a tyto zachovávat, stejně jako kladný hospodářský výsledek
reinvestovat do činností ve výzkumu a vývoji:
- hospodářské a nehospodářské činnosti SVTP ČR jsou v rámci SVTP ČR účelně odděleny
a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských (včetně
povinnosti využít zisk z nehospodářských činností pouze k těmto činnostem);
- povinnost reinvestice veškerého zisku do činností ve výzkumu a vývoji;
- subjekty, vykonávající hospodářské aktivity, které mohou uplatňovat vliv na takovýto
subjekt – SVTP ČR např. jako členové nebo podílníci nemají žádný přednostní přístup
k výzkumné infrastruktuře tohoto subjektu – SVTP ČR, nebo k výsledkům, vytvořeným
tímto subjektem.
5. Majetek SVTP ČR tvoří hmotné statky a finanční prostředky. SVTP ČR s tímto majetkem
hospodaří a do jeho výše ručí za své závazky vůči jiným subjektům.
6. Činnost SVTP ČR je financována:
- z přínosů ze společného majetku členů svěřeného do správy SVTP ČR;
- z podílu na zisku ze společných akcí členů organizovaných ve SVTP ČR s cílem
zabezpečit její ekonomickou soběstačnost;
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- z členských příspěvků individuálních a kolektivních členů SVTP ČR evidovaných
sekretariátem SVTP ČR;
- z prostředků získaných na smluvním základě;
- z dotací, subvencí a darů od jiných subjektů;
7. Za správné finanční hospodaření SVTP ČR zodpovídá statutární orgán SVTP ČR.
Článek 17
Členské příspěvky
1. Výši členských příspěvků individuálních a kolektivních členů SVTP ČR na jednotlivé roky
schvaluje na návrh výboru valná hromada.
2. Individuální a kolektivní členové SVTP ČR platí členský příspěvek na daný rok jedenkrát
ročně, a to nejpozději do 31. března.
3. Členské příspěvky převádějí členové na bankovní konto SVTP ČR bankovním převodem
složenkou nebo je možné zaplatit v hotovosti v sekretariátu SVTP ČR.

Hlava V
Závěrečná ustanovení
Článek 18
Mezinárodní spolupráce
1. SVTP ČR se aktivně účastní práce v mezinárodních asociacích VTP. Podmínky členství v
těchto mezinárodních nevládních organizací nesmějí být v rozporu s ústavou a platnými
zákony.
2. SVTP ČR spolupracuje s partnerskými asociacemi VTP ve vybraných zemích na základě
dvoustranných smluv, v souladu s podmínkami mezinárodní vědeckotechnické spolupráce
ČR na nevládní úrovni.
3. Mezinárodní spolupráce je orientována na spolupráci na úrovni SVTP ČR, jednotlivých
VTP a inovačních firem umístěných ve VTP.
Článek 19
1. Tyto Stanovy byly přijaty valnou hromadou SVTP ČR dne 11. 2. 2015 a zcela nahrazují
stanovy dosavadní ze dne 10. 6. 2010 a registraci stanov provedenou Ministerstvem vnitra
České republiky ke dni 27. 7. 1990.
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