
Zápis z VI. jednání Komise pro inovace Jiho českého kraje  

ze dne 9. prosince 2016 

Zahájení : 9:00 
Ukon čení: 11:00 
 

Přítomni:  
Dle prezenční listiny – příloha č.1  
 

Hosté: 
Ing. Návara, Ing. Hejdová, Ing. Švejdová, Ing. Feferlová, Ing. Charvátová, Ing. Mocová, Mgr. Adensam, 
Ing. Weiss 
 
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. Aktualizace akčního plánu RIS3 – hlasování o souladu projektů s Krajskou přílohou RIS3  
3. Informace o aktivitách v oblasti:  

- Kvalita lidských zdrojů – Jihočeský pakt zaměstnanosti, predikce potřeb trhu práce  
- Spolupráce a technologický transfer – Smart region jižní Čechy  
- Rozvoj podnikání – podpora začínajících podnikatelů, Jihočeské podnikatelské vouchery, 

soutěž o nejlepší podnikatelský záměr  
4. Představení aktivity „Akcelerace firem ve všech fázích jejich vývoje v Jihomoravském kraji“  
5. Příprava programu Asistence – dotační titul Jihočeského kraje  
6. Příprava aktivity Propagace  
7. Informace o dalších aktivitách v rámci projektu Smart akcelerátor  
8. Diskuse  
 

Ad 1) P. Filištein zahájil jednání, přivítal přítomné na VI. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje 
(dále jen Komise) a přednesl program.  

Ad 2) Pí. Novotná na úvod prezentace (příloha č. 2 zápisu) představila úpravy Akčního plánu Regionální 
inovační strategie S3 (dále jen AP RIS3), který byl po minulém jednání Komise uveden do souladu 
s dokumentem Krajské přílohy RIS3 strategie (dále RIS3) a současně doplněn o nově navržené a 
připravované projekty.  

P. Kubeš upozornil na potřebu aktualizace projektových fiší s důrazem na aktuální stav strategických 
projektů. Pí. Novotná potvrdila, že na aktualizaci AP RIS3 průběžně pracuje odborný tým projektu 
Smart Akcelerátor JčK a postupně jsou u jednotlivých strategických projektů zapracovávány změny do 
příslušných projektových fiší.  

USNESENÍ: 

Členové Komise pro inovace JčK schvalují aktualizovaný AP RIS3 JčK dle přílohy č.3 zápisu a souhlasí s 
tím, že projekty jsou v souladu s Krajskou přílohou k Národní RIS3 strategii. 

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

15 15 0 0  + 



Ad 3) Pí. Novotná dále informovala o aktuálním stavu projektu Smart akcelerátor v JčK. Předala dále 
slovo jednotlivým kolegyním, které mají na starosti klíčové oblasti změn: Kvalita lidských zdrojů (KLZ), 
Spolupráce a technologický transfer (STT) a Rozvoj podnikání (RP).  

Pí. Feferlová informovala o aktivitách v oblasti KLZ a založení Jihočeského paktu zaměstnanosti (dále 
jen Pakt), jehož cílem je koordinované řešení potřeb trhu práce. Představila činnost Paktu, aktuálně 
připravované projekty a připravovaný systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Predikce 
potřeb trhu práce – KOMPAS. P. Filištein upozornil, že Jihočeský kraj má aktuálně velmi nízkou míru 
nezaměstnanosti. Pí. Feferlová doplnila, že Jihočeský pakt zaměstnanosti se bude zaměřovat na klíčové 
problémy regionu, jako je například podpora technických oborů. P. Kamiš zdůraznil, že v rámci této 
problematiky je nutný pohled nejen regionální, ale především celostátní včetně důrazu na zahraničí. P. 
Bříza zmínil, že v regionu chybí technicky kvalifikovaní zaměstnanci. Pí. Feferlová doplnila, že 
v Jihočeském kraji se firmy aktivně zapojily do projektu Režim Ukrajina a řeší tak situaci nedostatku 
technických pracovníků formou zaměstnání pracovníků ze zahraničí. P. Keist informoval o projektu 
Režim Ukrajina a upozornil, že se nejedná o významné řešení z pohledu potřeb regionálních 
zaměstnavatelů, vzhledem k limitům, které jsou v projektu nastaveny a nízkému počtu pracovníků, 
kteří jej mohou využít.  

Pí. Charvátová představila aktivity v rámci STT, konkrétně týkající se strategického projektu Smart 
region jižní Čechy (dále jen SR). V únoru 2016 vznikla pracovní skupina SR, která byla v červenci 2016 
ustanovena jako Komise Rady Jihočeského kraje. Jednotlivá odborná témata jsou podrobněji řešena 
v rámci pracovních skupin: Energetické úspory, Doprava (Čistá mobilita) a Data a integrace. Dále 
představila konkrétní výstupy jednotlivých pracovních skupin – Studii proveditelnosti pro rozvoj 
dobíjecí infrastruktury, Využití CNG ve veřejných službách, e-Třeboňsko - rozvoj cestovního ruchu, 
pilotní projekt v oblasti Smart Village. P. Bříza se v souvislosti s aktivitou rozvoje cestovního ruchu 
dotázal p. náměstka Slívy na situaci CHKO Třeboň a jeho zapsání do seznamu UNESCO. V rámci diskuse 
zaznělo, že k této situaci se vyjádřila řada regionálních institucí, ale není aktuálně znám současný stav.  

Pí. Mocová představila klíčové činnosti v oblasti Rozvoje podnikání. Představila konkrétní strategické 
projekty, stav realizace programu podpory Jihočeské podnikatelské vouchery a aktivity, které v rámci 
této oblasti proběhly.  

Ad 4) Pí. Novotná předala slovo p. Weissovi z Jihomoravského inovačního centra (dále JIC), aby 
představil aktivity „Akcelerace firem ve všech fázích jejich vývoje v Jihomoravském kraji“ související 
s Klíčovou oblastí Rozvoj podnikání. Prezentace tvoří Přílohu č. 4 zápisu. Na základě dotazů p. Weiss 
doplnil informace o financování JIC a dále dvouletý finanční závazek pro inovační firmy, které absolvují 
program StartCube. JIC aktuálně vypisuje zakázku na evaluaci dopadu veřejných investic v posledních 
10 letech do oblasti inovačních aktivit. Dostupné statistické údaje již dnes potvrzují přínos těchto 
investic a jejich návratnost v rámci Jihomoravského kraje. P. Weiss dále informoval o činnosti JIC 
v souladu s místními univerzitami, které patří mezi jejich zřizovatele.  JIC realizuje osvětu o inovacích 
mezi studenty, umožňuje podporu rozvoje jejich podnikatelských myšlenek (začínajících podnikatelů), 
vyhledává jim technologické partnery. Univerzity jsou aktivně zapojeny do realizace Regionální 
inovační strategie JMK. V současné době se uvažuje o propojení Center pro transfer technologií 
působících při jednotlivých univerzitách, aby uměli lépe prezentovat svoji nabídku vůči zahraničním 
firmám. P. Weiss zmínil, že JIC založil před dvěma lety JIC Ventures, který funguje jako nástroj pro 
financování konkrétních podnikatelských záměrů. Zdrojem pro JIC Ventures jsou nyní převážně veřejné 
prostředky. Zisky z úspěšných projektů se budou vracet zpátky do tohoto fondu a sloužit pak k dalšímu 
financování záměrů. Členové Komise projevili zájem o detailní informace k fungování a financování JIC 
Ventures, aby bylo možné čerpat inspiraci pro Jihočeský kraj.   

Pí. Novotná doplnila, že v rámci Jihočeského kraje byl v letošním roce realizován start-upový program 
ideaSTART, který byl podpořen z prostředků Jihočeského kraje. Kvitovala nabídku JIC k možné 
spolupráci pro zavedení obdoby programu PLATIN v Jihočeském kraji a vyzvala přítomné k možnosti 
jejich zapojení do připravované platformy expertů. 



Ad 5) Pí. Hejdová představila připravovaný Dotační program Podpora přípravy projektových záměrů 
strategických intervencí RIS3 JčK. Oprávněnými žadateli budou veřejné subjekty regionálního 
inovačního systému. Vyhlášení programu se předpokládá v březnu 2017. P. Kubeš s ostatními členy 
Komise upozornili, že je nutné správně definovat cíl, resp. očekávané výsledky celého programu.  

Ad 6) Pí. Švejdová představila Model řízení marketingových a komunikačních aktivit (dále Model 
řízení), který byl zaslán v podkladech pro jednání Komise a stručně shrnuje proces přípravy 
marketingových aktivit v JčK, který je podmínkou realizace projektu Smart akcelerátor JčK.  

Mezi další kroky aktivity Propagace patří založení pracovní skupiny a příprava veřejné zakázky na výběr 
externího zpracovatele marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu. Zároveň byl 
představen harmonogram, který je v souladu s podmínkami projektu Smart Akcelerátor JčK. P. Kubeš 
upozornil, že se jedná o klíčové téma a je nutné reagovat pružněji. P. Keist podotkl, že dokument Model 
řízení uvádí Jihočeský region jako kraj, který není aglomeračním ani průmyslovým centrem evropského 
významu. Přítomní se shodli na vyškrtnutí této věty z dokumentu. Všichni přítomní pak jednomyslně 
přijali následující usnesení. 

USNESENÍ: 

Členové Komise pro inovace JčK schvalují dokument s názvem Model řízení marketingových a 
komunikačních aktivit, který je vytvořen za účelem propagace inovačního systému Jihočeského kraje.   

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

15 15 0 0  + 

Ad 7) Pí. Novotná představila aktivitu Mapování a návrh na klíčové výstupy aktivity dle seznamu 
plánovaných analýz, která byla součástí podkladových materiálů. Informovala, že podněty od 
jednotlivých zástupců Komise či dalších regionálních stakeholderů byly zapracovány do obsahu Analýzy 
inovačního potenciálu JčK, případně do samostatných plánovaných analýz.  

Dále přestavila návrh činností v rámci aktivity Vzdělávání, které se týkají vzdělávání stakeholderů (viz. 
podklad Vzdělávání stakeholderů - zaslán v podkladech k jednání). Přítomní se shodli, že náměty 
v dokumentu jim takto vyhovují a souhlasí s představením další best practice z jiné Klíčové oblasti 
změny na příštím jednání Komise.  

Pí. Novotná dále představila roli Krajských inovačních platforem (dále jen KIP). KIP je poradní, 
konzultační a iniciační orgán Komise pro inovace JčK, který se zaměřuje na klíčové oblasti změn nebo 
vertikální specializace vycházející z Krajské přílohy k Národní RIS3 (v JčK zatím pouze na klíčové oblasti 
změn). Cílem v Jihočeském kraje je zřídit KIP při již existujících uskupeních (pracovních skupinách), 
které mají stejné zaměření.  

USNESENÍ: 

Komise zřizuje Jihočeský pakt zaměstnanosti jako KIP pro Rozvoj lidských zdrojů, Komisi Smart region 
JčK jako KIP pro Spolupráci a technologický transfer, Radu konzultantů JAIP jako KIP pro Rozvoj 
podnikání. Komise v rámci implementace RIS3 strategie pověřuje developery k vzájemnému přenosu 
informací.   

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

15 15 0 0  + 

Pí. Mocová dále představila domény chytré specializace identifikované v rámci RIS3. Pí. Feferlová 
informovala o regionálních aktivitách v oblasti textilního a oděvního průmyslu.  



 

Ad 8) V rámci diskuse p. Kubeš požádal o upřesnění informace týkající se zvyšování zájmu o technické 
vzdělávání a poprosil o zaslání se zápisem analýzy Vývoj počtu žáků středního vzdělání v Jihočeském 
kraji (viz. Příloha č. 5 zápisu).  

P. Kamiš upozornil na velký problém s nedostatkem zaměstnanců především technických oborů. 
Navrhl uspořádat koordinovanou diskusi k podpoře řešení tohoto problému mezi Jihočeským krajem a 
zaměstnavateli, aby byla připravena co nejúčinnější opatření. Pí. Feferlová zmínila, že obdobný 
problém zažívají také školy s nedostatkem studentů. Pí. Novotná doplnila, že v souvislosti s lákáním 
zahraničních kvalifikovaných pracovních sil do regionu by firmy ocenily koordinovanou pomoc od 
veřejné správy s řešením základních potřeb těchto pracovníků (lékaři, uznání zahraničního řidičského 
průkazu, možnost návštěvy škol dětí atd.) P. Slíva doplnil, že Jihočeský kraj je připraven k diskusi a 
Komise pro inovace je ideální platformou, kde lze tyto náměty a problémy řešit.  

P. Váchal informoval, že VŠTE plánuje v rámci nové výstavby laboratoří vyšší míru podpory inovací jak 
u začínajících podnikatelů, tak v rámci spolupráce s již fungujícími firmami.  

P. Polanský upozornil, že je velmi důležitá popularizace regionu na ukázce příkladů úspěšných projektů. 
Podpora vzniku nových vývojových a inovačních center zahraničních firem právě v Jihočeském kraji 
může být přínosem mimo jiné i pro uplatnění technických pracovníků či studentů v rámci Jihočeského 
kraje.  

V rámci nadcházející diskuse se přítomní shodli, že je nutné hledat nové možnosti a konkrétní řešení 
výše zmíněných problémů. Kladli důraz na snahu urychlit jednotlivé činnosti v rámci aktivity Propagace 
a spustit jednotnou prezentaci regionu co nejdříve. K těmto aktivitám mohou být svolána i mimořádná 
jednání Komise. 

P. Filištein, společně s p. Slívou, poděkovali na závěr členům Komise za účast. 

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

Dne: 15 12. 2016 

 


