
Z á p i s 

z elektronického 127. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného dne 14. 12. 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

zápisu 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 126. výboru 14. 9. 2021 

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

3. Nové projekty  

4. Závěry INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 7. – 10. 12. 2021  

5. Příprava VH SVTP ČR, z.s. 9. 2. 2022 

6. Příprava porady ředitelů VTP v ČR, 9. 6. 2022, VTP Jihlava 

7. Různé 

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1         

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

(XXX. ročník v roce 2022) - termíny uzávěrek jednotlivých čísel: 

1/2022: 15. 2. 2022 

2/2022: 25. 4. 2022  

3/2022: 11. 7. 2022 

4/2022: 31. 10. 2022 

 

* 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 (termíny RR jsou na 

http://www.aipcr.cz/kalendar-2022.asp  

T: průběžně dle výzev 

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

                

- doplnit 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. 

 

- poznatky z plnění úkolů dle bodu 4 zápisu ze dne 10. 6. 2021:  

* do 14. 12. 2021 byly aktualizovány údaje o 14 ze 16 akreditovaných VTP a 11 z 26 

provozovaných VTP 

* kontrolu stavu upraveného ekatalogu po aktualizacích projednat na valné hromadě SVTP 

ČR, z.s. 9. 2. 2022 

* po 9. 2. 2022 budou z provozovaných VTP odstraněny všechny VTP, které do tohoto data 

nebudou mít aktualizované údaje o svém VTP 

* přístupové údaje k aktualizaci vyžádejte u J. Lakomého, jarda.lakomy@gmail.com; oslovte 

VTP ve vaší krajské působnosti  

                                                                                     T: odstranění z ekatalogu do 15. 2. 2022  

                                                                                     Z: J. Lakomý 
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- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

- zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (jarda.lakomy@gmail.com), který je 

umístí na www.svtp.cz; 

        T: průběžně   

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- data posledních informací, umístěných ve Zprávách z regionů na www.svtp.cz k dnešnímu 

dni: 

 

Jihočeský kraj – 21. 1. 2021   

Jihomoravský kraj – 31. 7. 2020 

Karlovarský kraj – 2. 10. 2020 

Kraj Vysočina – 31. 7. 2020 

Královéhradecký kraj – 22. 5. 2018 

Liberecký kraj – 30. 11. 2021 

Moravskoslezský kraj – 24. 5. 2019 

Olomoucký kraj – 11. 3. 2019 

Pardubický kraj – dosud žádné informace 

Plzeňský kraj – 8. 6. 2021 

Praha – 21. 5. 2019 

Středočeský kraj – 13. 7. 2020 

Ústecký kraj – 10. 6. 2014 

Zlínský kraj – 28. 6. 2020 

 

- za období od posledního elektronického jednání výboru se s ohledem na aktuální korona 

situaci neuskutečnila žádná návštěva VTP v ČR   

 

k bodu 3 

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

zaslat na nemeckova@svtp.cz  

T: průběžně dle výzev  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 4 

- letošní 28. ročník INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 7. – 10. 12. 

2021 se vzhledem k aktuální situaci COVID neuskutečnil, byl vyhodnocen 26. ročník soutěže 

o Cenu Inovace roku 2021 – výsledky viz http://www.aipcr.cz/pdf/Inovace_roku_21.pdf; 

nebyla předložena žádná přihláška inovačního produktu z VTP v ČR 

   

k bodu 5 

- příprava XXXII. valné hromady: 

* termín: 9. 2. 2022 od 10 do 12 hodin, sál č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 

1 (nutno doložit očkování covid nebo doklad o prodělání nemoci) 

* program: Národní síť VTP v ČR, služby infrastruktury, podpora VTP v rámci OP, příprava 

nových projektů; průběžná 15. etapa akreditace VTP v ČR; |VH 
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* pozvánky rozeslat do 24. 1. 2022, informaci umístit na www.svtp.cz 

            Z: P. Švejda, I. Němečková, J. Lakomý 

 

 

k bodu 6 

- porada ředitelů VTP v ČR: 

* termín: 9. 6. 2022 

* místo konání: Technologický park Jihlava (ředitel Michal Janouškovec), pokud bude 

potvrzeno do 15.1.2022, nebo uspořádat v SIC Ostrava 

* informovat VH SVTP ČR, z.s. 9. 2. 2022, informovat výbor SVTP ČR, z.s. 15. 3. 2022 

* pozvánky rozeslat do 25. 4. 2022, informaci umístit na www.svtp.cz 

       Z: P. Švejda, I. Němečková, J. Lakomý  

 

k bodu 7 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných a 26 

dalších provozovaných VTP v ČR; 15. průběžná etapa s platností do 31. 12. 2022  

        Z: P. Švejda, předseda AK 

 

- Aktuality CzechInno v rámci H4DI: 

°° H4DI byl přijat do evropské sítě DIH2 

°° projekt BOWI: („BOWI Regional Roadmap“ byla validována; je připravován online 

InfoDay 17. 12.; budou probíhat další komunikační aktivity H4DI k open callu, uzávěrka do 

22. 2. 2022; 

byl přidělen náš mentor – „dospělý hub“ (mature DIH), 

°° projekt SmartAgriHubs: AgriHub CZ-SK hackaton na chytrá řešení pro zemědělství 

(lesnictví, potravinářství..) s osmi vypsanými výzvami: https://www.plan4all.eu/inspire-

hackathon/agrihub-inspire-hackathon-2021/, 

°° Rozšiřování partnerské základny H4DI 

 

- výroční meeting zakládajících partnerů H4DI 21.12.2021 

        Z: J. Lakomý 

 

- akce VTPUP v roce 2022: Podnikavá hlava 04/2022, Workshop CTT 06/2022, UP Business 

Camp 10/2022; příprava DIH v oblasti medicíny a telemedicíny, úsilí o eDIH; firmy 

s inovačním potenciálem (FESTADA, … ) 

 

- kalendář akcí dle https://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-kalend%C3%A1%C5%99-

2022.pdf  

 

- časopis ip tt 4/2021 zde a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.svtp.cz  

 

- další, 128. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 15. 3. 2022 

(program elektronického jednání rozeslat do 1. 3. 2022; doporučení k zápisu zašlou členové 

výboru – svejda@svtp.cz, do 11. 3. 2022);   

 

 

Příloha: dle textu 

 

v Praze dne 14. 12. 2021 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková, v. r. 
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