
 
 

  

Zápis z III. jednání Komise pro inovace Jiho českého kraje  

ze dne 23. června 2015 
 

Zahájení : 9:30 

Ukon čení: 11:00 

 

Přítomni:  

Dle prezenční listiny – příloha č.1  

 

Omluveni: 

Ing. Vlastislav Bříza 

Ing. Hynek Walner 

Ing. Jiří Boček 

 

Hosté: 

Mgr. Hana Schwambergerová – Robert Bosch, spol. s r. o. 

Mgr. Antonín Kaplan - Jihočeský kraj 

 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Václav Filištein – p ředseda Komise pro inovace Jiho českého kraje 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

program jednání Komise pro inovace Jiho českého kraje:  
 

1. Zahájení  

2. Představení nového člena Komise – Ing. Bohdana Zronka (JE Temelín) 

3. Rekapitulace událostí od minulého jednání 

4. Implementace krajské přílohy RIS3 – příprava „Smart akcelerátoru“ 

5. Akční plán RIS3 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

 

Ad 1) P. Filištein  zahájil jednání, přivítal přítomné na III. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje 

(dále jen Komise) a poděkoval za účast.  

 

Ad 2) P. Filištein  konstatoval, že Komise má nového člena - Ing. Bohdana Zronka, ředitele JE Temelín, 

kterého jmenovala Rada Jihočeského kraje na základě žádosti Ing. Štěpanovského. P. Zronka na 

jednání zastoupil Ing. Pavel Šimák, který p. ředitele také krátce přestavil. 

 



 
 

  

Ad 3) P. Filištein předal slovo p. Slívovi , který jménem Jihočeského kraje přivítal přítomné. Dále 

informoval, že Rada kraje v návaznosti na jednání Regionální stálé konference (RSK) pověřila Komisi 

pro inovace JčK výkonem činnosti pracovní skupiny RSK pro území Jihočeského kraje k zajištění 

implementace Regionální inovační strategie JčK a plněním úkolů dle zadání RSK pro území JčK. RSK 

je zřízena pro koordinaci a plánování integrovaných nástrojů a územní dimenze na regionální úrovni. 

Jejím úkolem je koordinace přípravy a realizace územní dimenze v územním obvodu příslušného kraje, 

sledování a podpora absorpční kapacity regionu (zejména ve vztahu k ESI fondům), přispívání k 

naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 a doporučení k zacílení výzev v rámci 

programů ESI fondů.  

 

P. Filištein  poděkoval za informace a předal slovo pí. Novotné , která informovala o průběhu 

implementace RIS3 strategie na národní a regionální úrovni. Od 1. 1. 2015 přešla gesce RIS3 na Úřad 

vlády ČR, byly ustanoveny 4 inovační platformy a 3 další platformy jsou v přípravě. P. Polanský   v reakci 

na tyto informace sdělil zájem o účast v platformě Strojírenství, distribuce el. energie a elektrotechnika 

a platformě IT a software, elektronika a elektrotechnika. Pí. Novotná zajistí předání kontaktu. Na 

regionální úrovni proběhla v mezidobí jednání dvou pracovních skupin (Science centrum a Kvalita lidské 

zdroje). V souladu s úspěšnou implementací Regionální RIS je záměrem ustanovit i další pracovní 

skupiny pro téma marketing a služby vědeckotechnického parku. V následné diskusi se přítomní shodli, 

že je nutné, aby členové těchto skupin na prvním jednání vždy definovali přínos a cíle dané pracovní 

skupiny.  

Pí. Novotná  předala zprávu o výsledcích jednání pracovní skupiny Science centrum, která na základě 

vyjádření MŠMT (o vyřazení podpory na investiční výstavbu související s popularizací VaV v rámci OP) 

pozastavila svou činnost. P. Kubeš  a p. Kamiš  upozornili na významnost tohoto záměru a navrhli 

aktivní pokračování v přípravách projektu. P. Lukeš  podpořil tento záměr a navrhl svolat další jednání 

této pracovní skupiny. Pí. Novotná  bude členy informovat o termínu dalšího jednání PS Science 

centrum. Dále informovala o průběhu jednání pracovní skupiny Kvalita lidských zdrojů, jejíž prezentaci 

a zápis členové Komise obdrželi v podkladových materiálech v elektronické podobě.  

 

Ad 4) Pí. Novotná  seznámila přítomné s přípravou výzvy Smart Accelerátoru, jehož cílem je umožnit 

kvalitní řízení procesu „entrepreneurial discovery“ v jednotlivých krajích ČR a rozvoj inovačního 

prostředí jednotlivých krajů s využitím Národní RIS3 včetně regionálních příloh. Záměrem MŠMT je 

navázat na aktivity, které byly v posledních 2 letech v přípravě RIS3 realizovány. Podrobné informace 

o připravovaných aktivitách, s kterými byli členové seznámeni, jsou součástí prezentace, jež je přílohou 

č. 2 zápisu.  

V diskusi týkající se Smart Accelerátoru zazněla ze strany p. Kubeše  obava o zvyšování personálních 

kapacit Krajského úřadu a doporučení o zajištění těchto služeb externí organizací. P. Slíva  informoval, 

že část aktivit spojená s odborným zajištěním Smart Accelerátoru bude zajištěna externím regionálním 

partnerem (dle definice připravované výzvy), projektové záležitosti pak budou administrovat pracovníci 

Krajského úřadu, přičemž se bude jednat o zkušené pracovníky Odboru evropských záležitostí, kteří 

v současné době ukončují implementaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

P. Kamiš  upozornil na potřebu provázanosti realizace aktivit s regionálními institucemi, které pracují 

v terénu a mají informace a zkušenosti v daných oblastech. Pí. Novotná  doplnila, že tato provázanost 



 
 

  

bude zajištěna na základě spolupráce s „projektovými developery“ zastoupenými v konkrétních 

regionálních institucích.  

Na dotaz p. Lukeše , zda úkolem developera bude pouze motivační role, pí. Novotná  sdělila, že bude 

umožněno, aby zajišťovali i samotnou přípravu těchto projektů, které budou posléze podány do 

individuálních výzev jednotlivých operačních programů. 

V rámci představení jednotlivých modulů projektu Smart Accelerátor pí. Novotná  vyzvala členy Komise, 

aby případné náměty na vzdělávání (modul Vzdělávání) či spolupráci se zahraničními partnery (modul 

Twinning) průběžně zasílali S3 týmu, aby mohly být zapracovány do žádosti o projekt. 

 

Pí. Novotná , spolu s pí. Feferlovou  představily strategické intervence, které jsou navázány na klíčové 

oblasti změn identifikované v Krajské příloze RIS3: Kvalitní lidské zdroje, Spolupráce a technologický 

transfer a Podpora podnikání. Tyto intervence, které budou naplňovány prostřednictvím konkrétních 

projektů Akčního plánu RIS3, budou představovat věcnou náplň Smart Accelerátoru. Pí. Novotná 

vyzvala přítomné, aby se zapojili do specifikace jednotlivých strategických intervencí prostřednictvím 

pracovních skupin.  

 

P. Filištein  poděkoval za prezentaci a otevřel diskusi k přípravě Smart Accelerátoru. V úvodu diskuse 

navrhl, aby iniciace pracovních skupin vznikla z podnětů členů Komise. P. Kubeš  doporučil, aby se 

garantem pro téma Podpora podnikání stala Jihočeská hospodářská komora a pro téma Spolupráce a 

technologický transfer pak Jihočeský vědeckotechnický park spolu s Jihočeskou agenturou pro podporu 

inovačního podnikání. P. Polanský  doplnil, že Technologické centrum Písek může zajistit iniciaci 

pracovní skupiny pro oblast marketing.  

 

P. Kamiš  v následující debatě zdůraznil potřebu aktivní spolupráce aktérů regionálního rozvoje s cílem 

podpořit vznik a růst Jihočeského kraje jako inovačního regionu. P. Polanský  toto sdělení podpořil a 

upozornil na význam propagace regionu vůči zahraničních partnerům s ohledem na jeho atraktivnost ve 

vztahu k budoucím investicím. P. Lukeš  doplnil, že pro růst regionu je také klíčová podpora Jihočeského 

kraje a velkých měst např. v oblasti dopravní obslužnosti, jazykové vybavenosti, apod. V současné době 

je Jihočeský kraji vnímán spíše jako region „klidný“ a vhodný pro „odpočinek“, což z hlediska lákání 

investic není pro oblast regionálního rozvoje ideální.  

P. Filištein  doplnil, že aktivní prvky podpory regionálního rozvoje a inovací obsahuje Program rozvoje 

Jihočeského kraje, který je nutné „aktivovat“.   

 

Ad 5) Pí. Novotná představila akční plán RIS3, který přítomní obdrželi ve svých podkladových 

materiálech a ke kterému měli možnost se elektronicky vyjádřit v rámci hlasování k priorizaci 

strategických projektů. P. Kubeš  navrhl, aby se v případě další priorizace projektů mohli členové vyjádřit 

ke všem projektům. P. Polanský  vyzval k otevřenosti Akčního plánu především z hlediska významnosti 

a velikosti projektů tak, aby Akční plán obsahoval i menší projekty. Pí. Novotná  sdělila, že záměrem 

hlasování byla potřeba identifikovat strategické projekty Akčního plánu z důvodu jejich shluku do 

strategických intervencí. Nedošlo k vyloučení žádných projektů a v případě dalšího hlasování se budou 

členové vyjadřovat ke všem projektům. 

 



 
 

  

V následném hlasování Komise podpořila přípravu projektu Smart akcelerátor pro Jihočeský kraj a 

schválila stávající verzi Akčního plánu.   

 

Usnesení č. 1: Komise pro inovace Jihočeského kraje doporučuje Radě Jihočeského kraje, aby 

podpořila přípravu projektu Smart akcelerátor pro Jihočeský kraj. 

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

18 17 0 1  + 

 

Usnesení č. 2: Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje stávající verzi Akčního plánu Krajské 

RIS3 a doporučuje jeho průběžné rozšiřování o další projekty související s implementací RIS3. 

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

18 17 0 1  + 

 

Pí. Novotná  následně poprosila přítomné o součinnost při přípravě projektu Smart akcelerátoru a při 

průběžném doplňování projektů do Akčního plánu RIS3. Informace budou průběžně zasílány členům 

Komise emailem.  

 

Ad 6) P. Filištein otevřel diskusi, v rámci které p. Lukeš  informoval o stavu spolupráce Jihočeské 

univerzity s aplikační sférou, která má zlepšující se tendenci a dále o přípravě vzniku Technologického 

institutu.  

 

Ad 7) P. Filištein  se s přítomnými na závěr rozloučil a poděkoval členům Komise za účast.  

 

 

 

Zpracovala: Ing. Michaela Novotná, schválil: Ing. Václav Filištein 

Dne: 30. 6. 2015 

 


