
Z á p i s 

z elektronického 125. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného k datu 10. 6. 2021  

 

Toto jednání bylo původně plánováno jako součást porady ředitelů VTP v ČR 10. 6. 2021 ve 

Strojírenském VTP Buštěhrad 

__________________________________________________________________________ 

 

Děkuji členům výboru SVTP ČR, z.s. za jejich návrhy, náměty a doporučení k tomuto 

zápisu  

 

Program jednání: 

  

1. Kontrola plnění závěrů elektronického 124. výboru 16. 3. 2021 

2. Kooptace člena výboru SVTP ČR, z.s. 

3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně) 

4. Elektronický katalog VTP SVTP ČR, z.s. 

5. Nové projekty SVTP ČR, z.s. 

6. Různé 

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1 

- informace o VTP v ČR uveřejňovat v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií 

(XXIX. ročník v roce 2021) – termíny uzávěrek jednotlivých čísel: 

2/2021: 26. 4. 2021 – uveřejněno TIC Zlín, viz příloha zápisu 

3/2021: 12. 7. 2021 

4/2021: 29. 10. 2021 

 

*žádost o zařazení informace o prezentaci VTP v ip tt zaslat (svejda@svtp.cz) s předstihem 

s ohledem k termínu uzávěrky a termínu jednání redakční rady: 16. 6. a 6. 10. 2021  

        

- doplnit chybějící informace do „Zpráv z regionů na www.svtp.cz o aktuální akce v krajích 

ČR dle působnosti členů výboru SVTP ČR, z.s. včetně jednání regionálních skupin SVTP ČR, 

z.s. (vazba na krajské RIS3) 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- členské příspěvky na rok 2021 uhradili všichni členové SVTP ČR, z.s. – právnické osoby; 

provést kontrolu úhrady členských příspěvků členů – fyzických osob 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- výbor SVTP ČR, z.s. schválil kooptaci Petra Kubečky, VTPUP do funkce člena výboru 

zodpovědného za Olomoucký kraj a poděkoval Romanu Jurečkovi, VTPUP za vykonanou 

činnost 

 

k bodu 3 
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- zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (jarda.akomy@gmail.com), který je 

umístí na www.svtp.cz; 

        T: průběžně   

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 4 

- výbor SVTP ČR, z.s. znovu projednal aktuální stav elektronického katalogu VTP SVTP ČR, 

z.s. - https://www.svtp.cz/katalog/ s těmito závěry: 

 

* průběžně aktualizovat údaje o všech akreditovaných a dalších provozovaných VTP - viz 

elektronické razítko; v případě ztráty přístupových údajů na vyžádání zašle J. Lakomý 

(jarda.lakomy@gmail.com ) 

        T: do 31. 8. 2021 

        Z: ředitelé VTP 

* v katalogu budou od 1. 10. 2021 umístěny pouze VTP, které jsou členy SVTP ČR, z.s. a 

které mají aktualizované údaje 

* kontrolu stavu aktualizace údajů projednat ve výboru SVTP ČR, z.s. 14. 9. 2021 

 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR aktuálně tvoří 16 akreditovaných a 25 dalších 

provozovaných VTP v ČR  

        Z: P. Švejda, předseda AK 

 

 

k bodu 5 

- příprava nových projektů – doporučení členů výboru SVTP ČR, z.s. 

T: průběžně dle výzev  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 6 
- akce dle kalendáře na rok 2021: kalendář akcí 2021 

 

- 4. jednání Platformy pro přípravu OP TAK MPO se uskutečnilo dne 30. března 2021 formou 

videokonference přes MS Teams 

 

- FOR ARCH 2021, Praha, 21. – 25. 9. 2021 (www.forarch.cz)  

 

- Smart export fórum, 22. 9. 2021 (www.czechinno.cz) 

 

- 11. ročník projektu Vizionáři 2021, uzávěrka přihlášek 15. 11. 2021, slavnostní vyhlášení 

vítězů 7. 12. 2021 v rámci INOVACE 2021 (www.vizionari.cz)  

 

- časopis ip tt 2/2021 (příloha); informace jsou průběžně umísťovány na www.svtp.cz  

 

- další, 126. jednání výboru SVTP ČR, z.s., se uskuteční dne 14. 9. 2021 (program jednání 

rozeslat do 3. 9. 2021) 

         Z: P. Švejda 

 

 

Příloha: dle textu 
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v Praze dne 10. 6. 2021 

Zapsal: P. Švejda 

 


