
 

 

 

 

XXXII. valná hromada SVTP ČR, z.s.  9. 2. 2022 
 

Vzhledem k aktuální koronavirové situaci se dle mé informace, rozeslané 12. 1. 2022, letošní 

XXXII. valná hromada Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. neuskuteční. 

Dále uvádím slíbené informace v souvislosti s dnešní připravovanou VH. 

 

Hodnocení roku 2021 
 

Je potěšitelné, že se nám podařilo v náročných podmínkách většinu plánovaných úkolů roku 

2021 splnit. Tyto úkoly jsou umístěny na zde. 

Děkuji za to členům SVTP ČR, z.s., fyzickým a právnickým osobám.  

Přetrvávajícím problémem je průběžná aktualizace údajů o VTP v ekatalogu VTP SVTP ČR, 

z.s. Tyto údaje umísťují do tohoto katalogu jednotlivé VTP v součinnosti s viceprezidentem 

SVTP ČR, z.s. Jaroslavem Lakomým (jarda.lakomy@gmail.com).  

Revizní komise SVTP ČR, z.s. odsouhlasila výsledky hospodaření Společnosti dne 12. 1. 

2022. Dokumentace je uložena v sekretariátu SVTP ČR, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1. 

 

Úkoly na rok 2022 
 

Navrhuji, aby aktualizovaná obsahová část usnesení loňské rovněž neuskutečněné valné 

hromady 10. 2. 2021, obsahující hlavní úkoly Společnosti, platila rovněž v roce 2022, dle 

Kalendáře na rok 2022. 

 

Jedná se o tyto úkoly: 

- Projekt Národní síť VTP v ČR-elektronický katalog VTP SVTP ČR, z.s. 

(akreditované a další provozované VTP v ČR); zajišťovat průběžnou aktualizaci údajů o 

svých VTP v eKatalogu VTP SVTP ČR, z.s. 

 

- Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti 

přípravy a provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu 

 

- Akreditace VTP v ČR-vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu 

VTP SVTP ČR, z.s. (kontrola plnění podmínek akreditace) –průběžná 15. etapa 

akreditace VTP v ČR s platností na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022;  

kontrola plnění akreditačních podmínek (na základě údajů v eKatalogu VTP 

SVTP ČR, z.s. a zaslané písemné žádosti o akreditaci); v odůvodněných 

případech uplatnit statut odebrání akreditace 

 

- Příprava průběžné 16. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2022 s platností od 1. 

1. 2023 do 31. 12. 2025 

 

- Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR, z.s. ve vazbě na regionální 

aktivity (NUTS III –krajů ČR) v podpoře inovačního podnikání a mezinárodní 

spolupráci a v součinnosti s pracovními týmy k inovačnímu podnikání v krajích; 

https://www.svtp.cz/wp-content/uploads/VH-SVTP-%C4%8CR-z.s.-10022021.pdf
mailto:jarda.lakomy@gmail.com
https://www.svtp.cz/katalog/


dořešit regionální sekce SVTP ČR, z.s. se zastoupením krajů ve výboru SVTP 

Č R, z.s. 

 

- Podíl na realizaci programu AIP ČR, z.s. INOVACE XXI, zejména Systém 

inovačního podnikání v ČR, mezinárodní spolupráce, příprava odborníků pro 

oblast inovačního podnikání s využitím publikace Vědeckotechnické parky 

v ČR 2019, časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (1993 –dosud), 

aj. 

 

- Ve spolupráci s MPO, API, MŠMT, Hl. m. Praha a MPSV vytvářet podmínky 

pro přípravu, realizaci a hodnocení projektů VTP v rámci OP PIK, OP TAK, OP VVV, OP 

Praha-pól růstu ČR, OP Zaměstnanost; zajistit součinnost při realizaci 

operačních programů v rámci programovacího období 2021+ 

 

- Prezentace SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci 

INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (6. - 9. 12. 2022), 

(29. mezinárodní sympozium, 29. veletrh, 27. ročník soutěže o Cenu Inovace 

roku 2022)  

 

- Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP a těch, které již opustily 

VTP po dosažení inkubační zralosti do soutěže o Cenu Inovace roku 2022 do 31. 10. 2022 

 

- Prezentace SVTP ČR, z.s. a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v 

rámci projektu Technologický profil ČR (databáze TP ČR); vztahy k dalším typům účelových 

zařízení – platformy, klastry, výzkumná centra, digitální inovační huby aj. 

 

- Porada ředitelů VTP v ČR dne 9. 6. 2022 ve Smart Innovation Center Ostrava 

 

- Příprava a realizace nových projektů SVTP ČR, z.s. na období od roku 2022 

 

- Poradenská činnost členům SVTP ČR, z.s. v sekretariátu SVTP ČR, z.s. 

 

- Zajistit úlohu odborného partnera při pořádání akcí sdružení CzechInno 

(www.czechinno.cz); zajišťovat úkoly, například H4DI, projekt BOWI aj. 

 

- V průběhu roku 2022 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, z.s., 4 jednání 

projektového týmu Národní síť VTP v ČR, 4 jednání komise pro akreditaci VTP 

v ČR a jednání projektového týmu SVTP ČR, z.s. „Projekty SVTP ČR“ 

 

Výše členských příspěvků na rok 2022  
 

- fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč, členové nad 70 let 

neplatí členské příspěvky) 

* fyzické osoby odešlou na účet SVTP ČR, z.s. 22339021/0100 do 31. 3. 2022; variabilní 

symbol: rodné číslo (bez čísla za lomítkem) 

 

- právnické osoby 4000 Kč – odeslat právnickým osobám faktury do 11. 2. 2022 

 

Další potřebné dokumenty projedná výbor SVTP ČR, z.s. na svém 128. elektronickém jednání 

dne 15. 3. 2022 

http://www.czechinno.cz/


 

v Praze dne 9. 2. 2022 

 

Pavel Švejda 

prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. 


