
 

 

 

 

  

Výroční zpráva JVTP, a.s. 

za rok 2017 

26. února 2018 

České Budějovice 



Výroční zpráva 2017 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1592/2, 370 06 České Budějovice 

[2] 

  



Výroční zpráva 2017 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1592/2, 370 06 České Budějovice 

[3] 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017  

 

 

 

 

Výroční zpráva Jihočeského vědeckotechnického parku je zpracována v souladu 

 s ust. § 21 zákona č.563/1991Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

V Českých Budějovicích, únor 2018. 



Výroční zpráva 2017 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1592/2, 370 06 České Budějovice 

[4] 

 

OBSAH 

1 Informační část ............................................................................................................... 6 

1.1 Základní informace o společnosti ............................................................................ 6 

1.2 Předmět  podnikání ................................................................................................. 7 

1.3 Poslání .................................................................................................................... 7 

1.4 Vize ......................................................................................................................... 8 

1.5 Informace o prostředí JVTP, infrastruktuře, zasídlených firmách ............................. 9 

1.6 Graf vývoje obsazenosti JVTP IIA ..........................................................................11 

1.7 Struktura firem k 31.12.2017 ..................................................................................11 

1.8 Služby JVTP, a.s. pro zasídlené firmy ....................................................................11 

1.9 Podpora inovačního prostředí ................................................................................12 

1.10 JVTP a životní prostředí .........................................................................................18 

2 Finanční část .................................................................................................................19 

2.1 Rozvaha k 31.12.2017 ...........................................................................................19 

2.2 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 ..........................................................................23 

2.3 Příloha k účetní závěrce 2017 ................................................................................25 

3 Zpráva o vztazích ..........................................................................................................33 

4 Informace o dalším vývoji ..............................................................................................35 

5 Závěr .............................................................................................................................36 



Výroční zpráva 2017 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1592/2, 370 06 České Budějovice 

[5] 

  



Výroční zpráva 2017 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1592/2, 370 06 České Budějovice 

[6] 

1 INFORMAČNÍ ČÁST 

1.1 Základní informace o společnosti 

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. byla založena podle 

zakladatelské listiny dne 7. 3. 2008. Jediným zakladatelem je Jihočeský kraj. 

Sídlem společnosti jsou České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76 

IČ 280 80 581. 

Provozovna společnosti – v nově vybudované budově Jihočeského vědeckotechnického 

parku v ulici Lipová č.p. 1789/9 v Českých Budějovicích  

Základní kapitál  činil ke dni založení společnosti 3,5 mil. Kč. Ke dni 17. 9. 2008 byl základní 

kapitál navýšen a jeho výše činila k 31. 12. 2009 15 mil. Kč. Dne 4.12.2015 byl po skončení 

projektu Rozvoj JVTP Etapa IIA základní kapitál navýšen upsáním  akcií Jihočeským krajem 

ve výši 32 700 000 Kč. K tomuto dni činí celková výše základního kapitálu 47 700 000 Kč. 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Předsedou představenstva je Ing. 

František Štangl, místopředsedou představenstva je Ing. Jaromír Slíva, MBA a třetím členem 

představenstva je Václav Kučera. Společnost má  k 31.12.2015 pětičlennou dozorčí radu, jejíž 

obsazení bylo dne 19.9.2017 Radou Jihočeského kraje změněno. 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31.12.2017 

Jméno a příjmení Funkce : 

Ing. František Štangl předseda představenstva 

Ing. Jaromír Slíva, MBA místopředseda představenstva 

Václav Kučera člen představenstva 

Mgr. Vlasta Bohdalová předsedkyně DR 

Ing. Jan Nouza místopředseda DR 

Ing. Jíří Borovka, Ph.D., MBA člen DR 

Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D. člen DR 

RNDr. Jan Zahradník člen DR 

Účelem zřízení společnosti byla podpora intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a 

transferu technologií do hospodářské praxe jihočeského regionu s důrazem na progresivní 

technologie. 

Přepočtený počet zaměstnanců  za rok 2017 činil 7,17. 
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1.2 Předmět  podnikání  

1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 

3. Obory činnosti: 

 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Realitní činnost, správa a  údržba nemovitostí 

 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

 

4. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

5. Poskytování technických služeb 

V roce 2015 v souvislosti s umístěním fotovoltaických panelů na střechu budovy JVTP IIA byla  

společnosti JVTP, a.s. udělena Licence na výrobu elektřiny. 

 

1.3 Poslání 

Posláním společnosti je zajistit a provozovat infrastrukturu a vybavení vědeckotechnického 

parku v Českých Budějovicích jako organizačního uspořádání orientovaného do oblasti vědy, 

technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, které funguje v úzké spolupráci 

s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy jako střešní struktura. 

Podstatou JVTP, a.s. je  podporovat spolupráci veřejných výzkumných a vývojových kapacit 

a komerčních subjektů na dílčích podnikatelských technologicky orientovaných projektech 

a záměrech, jejichž základním cílem je transfer technologií a dosažení zisku.  
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1.4 Vize 

Naší vizí je poskytovat ideální zázemí pro technologicky orientované podniky s inovačním 

potenciálem včetně začínajících podnikatelů, podporovat kvalitu i rychlost šíření inovací 

a propojovat vědecko-výzkumnou sféru se sférou komerční. 

  

Maximální využití 
potenciálu 
vybudované 
infrastruktury  
a zasídlených firem. 
Inovace 
infrastruktury 

 

Služby pro 
začínající 
podnikatele a 
inovativní MSP 

Spolupráce při tvorbě 
regionálních strategií, 
propojování 
inovačních aktérů 

v regionu 

Využití a rozvoj 
nástrojů  
pro podporu inovací 

Propagace, 
komunikace 
a public relations 

 

NÁSTROJ 

1. Maximální využívání dlouhodobého hmotného 
majetku 

2. Podpora inovačního potenciálu zasídlených 
firem 

3. Spolupráce se zasídlenými firmami 
4. Využívání obnovitelných zdrojů energie 
5. Materiálové a technické dovybavení 

 

1. Jihoczech – soutěž nejen pro startupy 
2. Koncept vzdělávání pro začínající podnikatele  
3. Jednotné virtuální informační místo pro podnikatele 
4. Poradenství 

AKTIVITY 

 
1. Spolupráce na aktualizaci Regionální inovační 

strategie RIS3. 
2. Mapování inovačního potenciálu Jč regionu 
3. Navazování spolupráce s inovačními aktéry 

v regionu 
4. Kooperace s inovačními aktéry v regionu 
5. Společné projekty s inovačními aktéry v regionu 
6. Zapojení se do projektu Smart Region 

1. Tvorba metodik řízení inovací v rámci projektů, 
jejich testování a šíření 

2. Finanční nástroje podpory inovací 
3. Podpora transferu technologií 
4. Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji 

1. Začínající podnikatelé, studenti 
2. Podnikatelé 
3. Samospráva – Jihočeský kraj a obce 
4. Výzkumné organizace a VŠ 
5. Regionální inovační aktéři 
6. Veřejnost 
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1.5 Informace o prostředí JVTP, infrastruktuře, zasídlených firmách 

V letech 2012 – 2015 realizoval Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. projekt s názvem 

Rozvoj JVTP Etapa IIA. Jednalo se o investiční projekt  s celkovými investičními náklady 

převyšujícími 130 mil Kč, spolufinancovaný z OPPI programu Prosperita. Byla vybudována 

infrastruktura nabízející právě inovativním firmám z regionu vybavené kanceláře, laboratoře, 

technologické haly a zázemí zasedacích místností a přednáškového sálu.  

V roce 2015 byl projekt Rozvoj JVTP Etapa IIA rozšířen o tzv. Chytrý energetický bod (CHEB), 

který tvoří fotovoltaická elektrárna v kombinaci s vanad-redoxovou úložnou baterií. Záměrem 

tohoto rozšíření bylo jednak vytvoření ještě příznivějších podmínek pro zasídlené firmy 

spočívající v úspoře nákladů na elektrickou energii, ale v neposlední řadě také úmysl 

uvedenou  jedinečnou technologii dále rozvíjet  v rámci navazujících vědeckovýzkumných 

projektů ve spolupráci s dalšími subjekty 

CHEB systém představuje nový přístup k využívání obnovitelných zdrojů energie, v daném 

případě střešní a fasádní fotovoltaické panely v kombinaci s úložnou vanad - redoxovou baterií. 

Tento systém díky autonomní schopnosti ukládat veškerou elektrickou energii 

vyprodukovanou obnovitelnými zdroji a poskytovat ji ke spotřebě podle požadavku odběratele 

překonává největší problém solárních a větrných zdrojů, tj. nesoulad a nepravidelnost ve 

výrobě a ve spotřebě této energie. 

Baterie -  charakteristika 

 Výkon a kapacita  :  výkon 30 KW, kapacita  cca 130 KW/ h          

 Počet cyklů : nejméně 20 000 

 Hloubka vybití :  100 % kapacity 

Fotovoltaická elektrárna  (FV) je umístěna na část střechy budovy areálu a část pro ten účel 

vhodné plochy jižní svislé fasády. Tyto plochy determinují velikost instalovaného výkonu FV.  

Předpokládaný rozsah instalace je 70+6 kWp. 

Součástí systému Cheb je i řídící systém, který dává jak okamžitou představu o energetické 

bilanci budovy, tak i podklady pro dlouhodobé sledování a optimalizaci energetických toků 

v budově JVTP. 
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Obrázek 1: Schéma energetické bilance budovy  -  výstup ze softwaru (příklad) 

Schéma energetické bilance budovy  -  výstup ze softwaru (příklad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostřednictvím pronájmu vybudované infrastruktury za zvýhodněné ceny plní JVTP, a.s. 

jednu z podmínek poskytnutí dotace, a to předávat hodnotu dotace zasídleným firmám. 

Jihočeský kraj prostřednictvím své akciové společnosti vstoupil do tohoto projektu s vědomím, 

že chce podporovat rozvoj inovačního potenciálu ve svém regionu a bude tedy finančně 

podporovat  aktivity  JVTP . 

Pronájem prostor JVTP IIA byl zahájen v prosinci 2014, v průběhu roku 2016 byl objekt plně 

obsazen. Celková plocha k pronájmu činí cca 2000m2. V průběhu roku 2017 došlo k obměně 

některých zasídlených firem a ke konci tohoto roku byl objekt plně zasídlen.   
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Graf 1: Vývoj obsazenosti 

 

Tabulka 1: Struktura firem v JVTP 

Struktura firem v JVTP

Firma m 2 obor procentické vyjádření

I2L RESEARCH LTD, organizační složka 185,77 0,110075

Retorta s.r.o. 102,68 0,060842

UVGZ 159,05 0,094243

Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky 13,73 0,008136

Dilen s.r.o. 20,71 0,012271

Gemini PharmChem České Budějovice a.s. 440,6 0,261072

Natura Imuneco, s.r.o. 52,47 0,261072

CZ.NIC, z.s.p.o. 51,22 0,03035

KAKTUS Software, spol. s r.o. 41,32 0,024484

Rubinion 23,36 0,013842

bluematic a.s. 41,32 0,024484

Winssite, a.s. 20,61 0,012212

BCF s.r.o. 48,3 Management 0,02862 2,86%

Fiedler AMS s.r.o. 397,56 Mechatronika 0,235569 23,56%

ProNanoTech s.r.o. 21,71 Nanotechnologie 0,012864 1,29%

Larx s.r.o 46,58 0,0276

B64 s.r.o. 20,67 0,012248
Úspory energie

3,98%

IT 10,54%

Biotechnologie

80,77%

1.6 Graf vývoje obsazenosti JVTP IIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Struktura firem k 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

1.8 Služby JVTP, a.s. pro zasídlené firmy 

 Zvýhodněné pronájmy vybavených prostor včetně přístrojového vybavení 

 Produkce vlastní elektrické energie 

 Dotační poradenství – semináře pro zasídlené firmy 

 Příprava společných projektů (OP PIK – aplikace s B64, OP Zaměstnanost s BCF) 

 Odborné semináře 

Graf 2: Zaměření zasídlených podniků 
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 Technická pomoc v souvislosti s pronájmem laboratorního zařízení 

 Zpracování analýz 

 Jihočeské podnikatelské vouchery - zapojení zasídlených firem 

 Smart region - zapojení zasídlených firem do pracovních skupin 

1.9 Podpora inovačního prostředí  

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. prostřednictvím svých aktivit naplňuje poslání, které je 

zakotveno ve stanovách společnosti. Tím je podporovat intenzitu, kvalitu a rychlost šíření 

inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu. 

Ve spolupráci  se svým zakladatelem a také jediným akcionářem - 

Jihočeským krajem vyvíjí aktivity a projekty, které podporují 

podnikání, inovace ve všech vývojových fázích firem. V rámci těchto 

aktivit JVTP, a.s. spolupracuje s dalšími stakeholdery inovačního prostředí v regionu. 

První fází, kterou je třeba podpořit,  je vyhledávání nových podnikatelských nápadů.  

V roce 2017 byl vyhlášen první ročník soutěže s názvem Jihoczech – 

soutěž nejen pro startupy. Soutěž vyhlásil Jihočeský vědeckotechnický 

park,a.s., finančním garantem soutěže pro začínající podnikatele je 

Jihočeský kraj. Do soutěže jsou jako partneři zapojeni ČSOB,  Jihočeská 

hospodářská komora, CzechInvest, regionální kancelář České Budějovice, Jihočeská 

agentura pro podporu inovačního podnikání, Moore Stephens, Technologické centrum Písek 

a mediálním partnerem projektu je rádio Kiss.  

Cílem soutěže je zachytit nápady, záměry a dále ve spolupráci s týmem expertů, koučů dát 

těmto nápadům reálnou projektovou a podnikatelskou tvář a tím zároveň zvýšit znalosti, 

úroveň a zájem o podnikání, zároveň získat přehled o vznikajících startupech s cílem udržet 

jejich podnikání na území Jihočeského kraje tak, aby tyto mohly být následně podpořeni 

konkrétním akceleračním programem. 

  

 

 

https://www.moorestephens.cz/
https://www.moorestephens.cz/
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Druhým nástrojem podpory, který realizuje JVTP, a.s. s finanční garancí Jihočeského kraje  

je projekt s názvem Jihočeské podnikatelské vouchery, jehož již čtvrtý ročník byl vyhlášen 

v červnu 2017 a předání výsledků proběhne do konce března 2018. 

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a 

výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery“ je 

jednoduchým dotačním nástrojem s nízkou administrativní náročností a 

možností rychlé realizace projektů. Byl připraven s cílem podpořit rozvoj malých a středních 

podniků z Jihočeského kraje, podnítit realizaci inovačních aktivit a současně je stimulovat k 

uskutečnění kontaktu s výzkumnými organizacemi a k zahájení či rozšíření vzájemné 

spolupráce. V obecné rovině by program měl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti 

podnikatelských subjektů v Jihočeském kraji díky intenzivnějšímu využívání vědeckých 

poznatků.  

V rámci programu byly doposud vyhlášeny čtyři výzvy vždy s finanční alokací 2 miliony Kč, z 

nichž  byla podpořena řada velmi zajímavých projektů. Níže jsou uvedeny dva příklady. 

Společnost SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. patří mezi tradiční české výrobce prefabrikovaných 

betonových prvků. Vedlejším produktem při výrobě betonových sloupů je množství kalu 

tvořeného směsí cementu, vody, přísad a jemných kamenných filerů. Kvůli změně legislativy 

https://www.inovoucher.cz/
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a navazující kategorizaci jednotlivých typů odpadů jsou nyní tyto kaly nežádoucím odpadem, 

jež je nutné na náklady firmy likvidovat. Každoročně je provozem generováno velké množství 

těchto kalů, které jsou průběžně odváženy na skládku. 

Ve spolupráci s Experimentálním centrem ČVUT byly v rámci projektu podpořeného ve výzvě 

programu 2016/2017 otestovány různé postupy zpracování odpadních kalů vznikajících při 

výrobě, z nichž ty nejvhodnější se společnost rozhodla aplikovat do své výroby. Vyřešením 

otázky dalšího zpracování a uplatnění odpadních kalů společnost dosáhne významných úspor 

a sníží svůj dopad na životní prostředí. 

Inženýr Karel Tůma, ovocnář z jihočeských Chelčic, se dlouhodobě zabývá pěstováním hlohu 

peřenoklanného, který pochází z Číny. Pro své významné výživové hodnoty, především díky 

velmi vysokému obsahu biologicky aktivních látek, zejména obsahu vitaminu C, je v Číně 

populární a běžně je používán jako doplněk stravy. Na českém trhu však není příliš známý a 

především nebyl úředně klasifikován jako potravina. Jihočeský podnikatelský voucher ve 

výzvě 2016/2017 umožnil Ing. Tůmovi získat ve spolupráci s VŠCHT Praha analytické 

hodnoty, které byly použity v procesu schvalování hlohu peřenoklanného jako tzv. potraviny 

nového typu. 

Po schválení hlohu peřenoklanného jako potraviny Ministerstvem zemědělství a Evropskou 

komisí je možné používat jeho plody v celé EU jako surovinu pro výrobu potravin. Ing. Tůma 

díky tomu bude moci uplatnit své dlouholeté zkušenosti s pěstováním hlohu peřenoklanného 

a uvádět na trh potravinové doplňky vyrobené z jeho výživově cenných plodů v souladu s 

platnou legislativou.  

Třetím společným projektem JVTP, a.s. a Jihočeského kraje je projekt s názvem Smart 

akcelerátor v Jihočeském kraji, ve kterém je Jihočeský kraj příjemcem dotace a JVTP, a.s. 

je partnerem projektu. 

Jde o strategický projekt v oblasti inovací, jehož cílem je implementace a 

aktualizace Regionální inovační strategie RIS3 vycházející z výsledků 

analýz inovačního prostředí regionu zpracovávaných v rámci projektu. 

Doba realizace projektu je od 1.3.2016 do 31.8.2019. 

Projekt se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu formou 

zefektivnění stávajícího regionálního inovačního systému a za pomoci kvalitního odborného 

týmu, který bude propojovat klíčové aktéry v kraji, prosazovat realizaci nových inovačních 

http://www.risjk.cz/
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nástrojů a aktivit s ohledem na silné stránky regionu a klíčové domény specializace. Hlavním 

cílem je tedy propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit 

efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního 

prostředí. 

Další společnou aktivitou je vytvoření portálu – podstránky webových stránek Jihočeského 

kraje  http://invest.kraj-jihocesky.cz/, který podává komplexní informace o podporách 

podnikání pro jihočeské podnikatele.   

 

 

 

 

 

 

 

Kromě výše uvedených projektů realizovaných ve spolupráci a s finanční podporou 

Jihočeského kraje realizuje JVTP, a.s. ještě další projekty, ve kterých vyvíjí nástroje pro 

podporu podnikání a zavádění  inovací především pro malé a střední podniky. 

 Česko - rakouský projekt SIP SME (služby inovačnímu 

procesu MSP)       

 

Doba trvání projektu:   1/2017 – 12/2019 

Název dotačního programu:  Interreg V-A Rakousko-Česká republika 

Partneři projektu: 

 Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH 

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 

http://invest.kraj-jihocesky.cz/
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 Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH 

Přeshraniční česko-rakouský projekt SIP-SME navazuje na předchozí projekty, z nichž 

vyplynulo, že v obou regionech existují impulzy, jejichž potenciál však zůstává využit jen zčásti. 

Projekt se zaměřuje na malé a střední podniky, jejichž podíl na vývoji a inovacích je ve 

srovnání s velkými podniky relativně malý.  

Rozšiřování a obměna nabídky produktů a služeb může být v době rostoucí globální 

konkurence pro malé a střední podniky (MSP) velmi obtížná. Při vhodně nastavené spolupráci 

však mohou jihočeské a hornorakouské podniky a výzkumné organizace dosahovat 

prospěšných synergií. Rozvoji této spolupráce má přispět nástroj SIP vyvíjený v rámci 

projektu. 

Nástroj SIP bude využitelný jako metodická podpora k průběžnému řízení inovačních procesů 

v MSP, které mohou čelit vzhledem k omezeným vnitřním zdrojům výrazným komplikacím. Do 

projektu proto budou zapojeny malé a střední podniky z obou regionů za účelem pilotního 

ověření nástroje a jeho případné modifikace. Finální verze nástroje bude sloužit jako podklad 

pro vytvoření softwarové aplikace, která bude zveřejněna na webových stránkách projektu. 

 

Projekt ENTER-transfer usiluje o rozvoj ekonomických a 

sociálních inovací a zmírnění negativních důsledků demografických 

změn ve střední Evropě vytvořením prostředí podporujícího nástupnictví rodinných firem na 

národní a nadnárodní úrovni.   

Doba trvání projektu:  6/2017 – 5/2020 

Název dotačního programu:  Interreg Střední Evropa (CENTRAL EUROPE) 

Partneři projektu 

1. Ekonomická univerzita v Bratislavě (SK) 

2. Inovativní partnerské centrum (SK) 

3. Vysoká škola ekonomická v Praze (CZ) 

4. Jihočeský vědeckotechnický park (CZ) 

5. Univerzita aplikovaných věd Horního Rakouska (AT) 

6. Business Upper Austria - Podnikatelská agentura Horního Rakouska (AT) 

7. DUNEA LLC, Regionální rozvojová agentura Dubrovnik Neretva (HR) 

8. Ústav pro udržitelné technologie - Národní institut pro výzkum (PL) 
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Podnikové nástupnictví se stává jednou z nejvýznamnějších otázek pro podniky a tvůrce 

politiky ve střední Evropě, neboť má dopad v otázkách ekonomických i sociálních. Každý rok 

ukončí svou činnost mnoho dobře fungujících rodinných podniků z důvodu neschopnosti najít 

svého nástupce, který by převzal vedení podniku. Navzdory existujícím schématům 

podnikového převzetí v Rakousku nebo Itálii, v ostatních zemích střední Evropy, jako například 

v České republice, Slovenské republice, Polsku nebo Maďarsku, jsou s oblastí transferu 

podnikového vlastnictví velmi malé nebo žádné zkušenosti a jen slabé povědomí. Tato 

záležitost je v těchto zemích obzvláště akutní a vyžaduje nadnárodní přístup z důvodu 

vysokého rizika „odchodu“ rodinných podniků založených na začátku 90. let po rozpadu 

komunismu. ENTER-transfer (Enterprise transfer, tedy transfer podniku) má za cíl rozvinout 

ekonomické a sociální inovace a snížit negativní efekty demografické změny ve střední Evropě 

tím, že bude vytvořeno prostředí, které umožní podnikové nástupnictví na národní a 

mezinárodní úrovni a přitáhne pozornost veřejnosti a soukromých subjektů k tomuto tématu. 

Výsledkem bude existence lepších kapacit podporujících nástupnictví a lepší povědomí u 

veřejnoprávních subjektů (kterých bude dosaženo pomocí školení a regionálních strategií) a 

cílenými školeními budou posíleny také dovednosti a kompetence mladých podnikatelů, 

vlastníků rodinných podniků a jejich potomků. Inovativní nástroje a služby zjednoduší proces 

podnikového nástupnictví a pomohou udržet rodinné podniky. Projekt vyvine odpovídající 

portál s podniky zabývající se otázkou nástupnictví a s mladými podniky s ambicí vedení 

podniku převzít; strategie pro veřejné činitele přispívající k vytvoření příznivých podmínek pro 

firemní nástupnictví a sadu nástrojů podnikového nástupnictví s praktickými průvodci pro 

podniky hledající své následovníky a pro nástupce s ambicí podnik převzít. Inovativní 

charakter projektu je dvojí: jednak usiluje o zavedení a prosazování komplexního přístupu k 

podnikovému nástupnictví v „nových“ členských státech EU, kde je téma stále novou otázkou 

a dále zavádí/umožňuje podnikové nástupnictví na nadnárodní úrovni. 

Zapojení do sítě Digitálních Inovačních Hubů (DIH) 

JVTP, a.s. podal v závěru roku 2017 v rámci Platformy CEEInno spolu s TC Písek    přihlášku 

do výzvy Evropské komise směřující k identifikaci Digital Innovation Hubů v nových členských 

státech EU. Řídící výbor projektu a zástupci Evropské komise si zařadili neformální sdružení 

"Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. - Technologické centrum Písek s.r.o.“ (člen Platformy 

CEEInno") do sítě DIHs v EU, resp. v ČR.  Navíc pouze  JVTP/TCP bylo vybráno pro 

coaching&mentoring programme mezi 137 dalšími žádostmi. 
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DIH  = podpůrná kapacita, která pomáhá k vyšší konkurenceschopnosti firem 

zdokonalováním  jejich procesů a produktů prostřednictvím digitálních technologií a 

zprostředkováním financování jejich inovačních aktivit s důrazem na použití digitálních 

technologií (tzv. one-stop-shop). Jde tedy o Evropskou síť firem, VaV institucí a vysokých škol 

se zaměřením na digitalizaci, která bude sehrávat klíčovou roli v digitálních inovacích 

v dotčeném regionu. 

 

1.10 JVTP a životní prostředí 

V rámci vnitropodnikových směrnic má JVTP, a.s. vypracovanou směrnici pro ukládání a 

likvidaci odpadů v souladu s platnými legislativními předpisy. 
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2 FINANČNÍ ČÁST 

2.1 Rozvaha k 31.12.2017 
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2.2 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 
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2.3 Příloha k účetní závěrce 2017 
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3 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
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4 INFORMACE O DALŠÍM VÝVOJI 

V roce 2018 budou pokračovat aktivity Jihočeského vědeckotechnického parku související se 

správou infrastruktury. Ke konci roku 2017 činila obsazenost objektu JVTP 100%.  

Kromě správy a pronájmu prostor se v roce 2017 JVTP, a.s. soustředí na poskytování služeb 

podporujících inovační procesy v regionu, realizaci a naplňování cílů projektů uvedených 

v části 1.9 této Výroční zprávy.  

V rámci projektů, které jsou realizovány opakovaně, tzn. především Jihočeské podnikatelské 

vouchery a soutěž Jihoczech, úspěšně dokončit průběžné výzvy, analyzovat   jejich průběh, 

výsledky, případně provést vhodné úpravy konceptů a následně vyhlásit další kolo výzev. 

Pokračovat ve spolupráci se všemi stakeholdery inovačního prostředí v Jihočeském kraji, 

vysokými školami, V a V institucemi a dalšími partnery na národní a mezinárodní úrovni. 

Významné partnerství, které JVTP, a.s. zahájilo v rove 2017 je 

partnerství s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, kde 

se JVTP a.s. stal podporovatelem projektu Rok rodinného podnikání 

2018. 

V rámci zařazení do sítě DIH budou realizovány např. tyto aktivity 

1.  průmyslu a řešení socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 v českém prostředí (druhá 

série akcí z projektu Kyberneticka revoluce CZ, termíny i lokace celkem 9 regionálních akcí 

již naplánovány, dtto pak i Smart Business Festival 2018).  

2. Plán na šíření a další rozvoj a šíření Evaluačního modelu pro hodnocení digitální zralosti. 

Jde o ojedinělý model vyvinutý ve spolupráci odborníků z Elektrotechnické asociace ČR 

(ELA) a konzultantů z EY Česká republika.  

3. Plán na propojení sítě DIH se společným informačním systémem (B2B sociální síť DigInno 

Net), který bude sloužit pro komunikaci, sdílení nabídek spolupráce apod. a bude jakousi 

„B2B sociální sítí“ pro digitální inovace v ČR. 
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5 ZÁVĚR 

Veškeré dokumenty a materiály související s výroční zprávou jsou k nahlédnutí v kanceláři 

společnosti v Českých Budějovicích, Lipová 1789/9. 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne  28.2.2017 

 

………………………………         …………………………………    

   Ing. František Štangl                      Václav Kučera 

předseda představenstva                         člen představenstva  

 


