
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016  

 

 

 

 

 

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 2017. 
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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 a třetím členem 

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

obsazení byl dne 15.12.2016 Radou Jihočeského kraje změněno. 

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

technologií do hospodářské praxe jihočeského regionu s důrazem na progresivní technologie. 

Předmět  podnikání  

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a3 živnostenského zákona 

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 

 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

 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. 
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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. 

 

 

 

 

1.2 Vize společnosti 

Předpokladem pro naplnění cílů společnosti je vybudování kvalitního týmu zaměstnanců 

JVTP a.s. a zároveň širokého týmu spolupracujících subjektů s cílem zajištění efektivního, 

jednotného, provázaného systému k podpoře inovačního potenciálu regionu. 
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1.3 Informace o aktivitách společnosti v roce 2016 

 

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 za zvýhodněné ceny. Prostřednictvím 

pronájmu těchto prostor 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  provoz  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, aktuálně pronajato 100 % 

pronajímatelné plochy.  Z toho kancelářské prostory 612 m2, laboratorní prostory 767 m2, 

technologické haly 310 m2, přednáškové prostory 154 m2, fytotron  38 m2. 
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č. Firma m 2 obor

7 I2L RESEARCH LTD, organizační složka 185,77

8 Retorta s.r.o. 305,28

9 UVGZ 159,05

10 Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky 13,73

13 Zemědělskáfakulta Jihočeské univerzity 356,3

15 Dilen s.r.o. 20,71

16 Gemini PharmChem České Budějovice a.s. 221,69

6 CZ.NIC, z.s.p.o. 32,5 IT

2 BCF s.r.o. 48,3

4 VTP Agrien, spol. s r.o. 23,36

1 Fiedler AMS s.r.o. 303,73 Mechatronika

5 Jan Vrána 20,71 Strojírenství

3 Larx s.r.o 37,02

12 B64 s.r.o. 20,67

14 HEAT ME a.s. 17,86

Struktura firem v JVTP

Biotechnologie

Management

Úspory energie

Graf vývoje obsazenosti JVTP IIA 

 

 

 

 

 

 

 Struktura firem k 31.12.2016 
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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. 

Schéma energetické bilance budovy  -  výstup ze softwaru (příklad) 
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Snahou Jihočeského vědeckotechnického parku je podporovat v co největší míře vznikající 

inovační  podněty v regionu. Proto ve spolupráci s Jihočeským krajem realizuje již druhý ročník 

projektu s názvem Jihočeské podnikatelské vouchery, ve kterém  spolufinancuje 

prostřednictvím dotací do maximální výše 150 tisíc Kč výzkumné služby poskytované vysokými 

školami či výzkumnými organizacemi malým a středním podnikům regionu. Každý poskytnutý 

podnikatelský voucher znamená konkrétní podporu transferu technologií, navázání nebo 

prohloubení kontaktu mezi podnikatelským a vědeckovýzkumným subjektem. Celková 

alokace finančních prostředků určená na JPV činí 2mil Kč ročně. V současné době finišuje 

druhý ročník a probíhá příprava ročníku třetího. Ročně je podpořeno více než 15 konkrétních 

projektů. 

Projekt s názvem Jihočeské podnikatelské vouchery byl poprvé realizován jako jeden z výstupů 

přeshraničního česlo-rakouského projektu s názvem MSB Innocat, jehož záměrem bylo 

zmapování inovačních procesů u MSP,  inovačních impulsů vědeckovýzkumných institucí, 

nástrojů podpory  v obou přeshraničních regionech  s cílem přenést Know – how ze sítě 

hornorakouských impulzních center do procesu vytváření a rozvíjení inovačních infrastruktur 
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v jižních Čechách. Dalšími výstupy projektu byly: Přenos best practise - implementace 

konceptu TIM v JčK, Matice silných oborů v Jihočeském kraji, trénink technologického 

transferu, organizace 5 akcí: Science Talks a Expert Days . 

Cílem JVTP, a.s. je spoluvytvářet nástroje podpory inovačních aktiv, které umožní stimulovat 

ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýšit konkurenceschopnost místních firem a přispět 

tak ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst. 

Konkrétní aktivity JVTP, a.s. podporující rozvoj inovací v regionu:  

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 

• Technická pomoc v souvislosti s pronájmem laboratorního zařízení 

• Zpracování analýz 

• JPV - zapojení zasídlených firem 

• Smart region - zapojení zasídlených firem do pracovních skupin 

Spolupráce s VŠ a výzkumnými organizacemi 

• Česko - rakouský projekt SIP SME (služby inovačnímu procesu MSP)       

partneři: Ekonomická fakulta JU, FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, Business 

Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH 

• Projekt Nové metabolomické technologie jako efektivní nástroj pro získávání 

poznatků v klinické chemii a farmacii                                                                                 

partneři: Biologické centrum AV ČR v.v.i., Johann Kepler Universitat, Linec, nefinanční 

partneři: JVTP, a.s., Nemocnice České Budějovice, a. s. a Nemocnice Linec 

• Připravovaný projekt  SAB idea (Sociální inovace do podnikání)  

partneři: Zdravotně sociální fakulta, BCF, SVTP 

• Zemědělská fakulta  JU                                                                                       

dlouhodobá spolupráce, stáže studentů, přednášky, exkurze, společné semináře  

http://www.youtube.com/channel/UCVudKGW_giWm0Os8-AmySVg
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• Pronájem konfokálního mikroskopu  

Fakulta rybářství a ochrany vod JU, BC AV ČR 

• Spolupráce v rámci projektu JPV                                                                                       

převažující spolupráce s VŠTE, JU ČB, BC AV ČR 

• Spolupráce v rámci projektu Smart akcelerátor  

připravovaná soutěž „O nejlepší podnikatelský záměr“ - spolupráce VŠTE, JU ČB, FM VŠE 

Jindřichův Hradec 

 

Realizované projekty v roce 2016 

Smart akcelerátor v Jihočeském kraji (OP VVV) 

Doba realizace: 1.3.2016 – 31.8.2018 

Žadatel: Jihočeský kraj 

Partner: JVTP, a.s. – výkonná jednotka projektu   

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti regionu formou zefektivnění 

stávajícího regionálního inovačního systému, který využije silné stránky kraje a zapojí 

klíčové regionální stakeholdery. 

Projektový tým:  RIS3 manažer, 3 RIS 3 developerky strategických projektů (Kvalitní lidské 

zdroje, Spolupráce a technologický transfer a Rozvoj podnikání), analytik, finanční 

manažer a asistentka     

Aktivity projektu: Řízení projektu, Základní tým, Vzdělávání, Mapování, Asistence, 

Twinning a  Propagace 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 28 455 tis. Kč,  z toho JVTP, a.s. 12 984 tis. Kč  

 

Jihočeské podnikatelské vouchery 

Dotační nástroj pro podporu spolupráce malých a středních podniků z Jihočeského kraje a 

výzkumných organizací. Dotace na nákup služeb od výzkumných organizací až 75 %. 

(Alokace 2 mil Kč) 

Garantem je Jihočeský kraj, administrátor a poskytovatel dotace je JVTP, a.s. 

V roce 2016 byla vyhlášena již třetí výzva. 
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Požadovaná dotace

Požadovaná dotace
schválených projektů

Výše přidělené dotace

Projekt Jihočeských podnikatelských voucherů se jeví jako velmi úspěšný. Při každém 

dalším vyhlášení stoupá počet žadatelů ze strany malých a tředních podniků v Jihočeském 

regionu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porovnání 

 Výzva 2014 Výzva 2015 Výzva 2016 

Přijaté žádosti 30 36 41 

Zamítnuté žádosti 3 4 11 

Podpořené žádosti 16 16 16 
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Společnost měla do dubna 2015 na stálý pracovní poměr 4 zaměstnance, Konkrétně jde o 

pozice ředitel, ekonomka, projektový manažer a technik. 

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 31.12.2015 
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2.2   Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 
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2.3   Příloha k účetní závěrce 2015 
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3 Zpráva o vztazích 
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4 Informace o dalším vývoji 

 

V roce 2015 budou pokračovat aktivity Jihočeského vědeckotechnického parku související se 

správou infrastruktury. K pronájmu zbývá specifický prostor – vybavené laboratoře 

uspořádané do tzv. hygienické smyčky, o který projevil zájem konkrétní zájemce, se kterým 

v současné době probíhá jednání  o podmínkách pronájmu. 

Kromě správy a pronájmu prostor se v roce 2016 JVTP, a.s. soustředí na poskytování služeb 

podporujících inovační procesy v regionu. V březnu 2016 byl zahájen projekt Smart 

Akcelerátor, ve kterém je žadatelem jihočeský kraj a partnerem, tzv. výkonnou jednotkou je 

JVTP, a.s. Projekt se zaměřuje na vytvoření doposud chybějícího systematického řešení 

komplexní podpory inovačního prostředí v regionu. Hlavním cílem projektu je zřízení 

efektivního týmu, který bude propojovat klíčové aktéry v kraji za účelem rozvoje inovačního 

potenciálu prostřednictvím podpory silných stránek regionu a klíčových domén specializace. 

Nastavený funkční proces bude cílit na 3 základní klíčové oblasti: Kvalitní lidské zdroje, 

Spolupráce a technologický transfer a Rozvoj podnikání. V souvislosti tímto projektem se 

rozšířil projektový tým společnosti o 5 nových zaměstnanců. A tím vzniká nová organizační 

struktura společnosti 
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PROJEKTOVÝ MANAŽER
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Současně JVTP, a.s. podává žádost o dotaci v rámci  program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 

s názvem SIP – SME – servisní služby v inovačním procesu MSP. Do tohoto projektu vstupuje s partnery 

FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH ( leader projektu), Jihočeskou univerzitou v Českých 

Budějovicích a Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH. 

V souladu s jedním z úkolů společnosti spočívajícím v propojování výzkumných organizací 

s podnikatelskou či jinou sférou se stává JVTP strategickým nefinančním partnerem projektu Nové 

metabolomické technologie jako efektivní nástroj pro získávání poznatků v klinické chemii a farmacii , 

Jehož cílem je výzkum a vývoj nových automatizovaných technologií pro analýzu metabolického obrazu 

a jejich aplikace v analýze účinku endogenních a exogenních faktorů (endo - stres, stárnutí, nemoc) a 

(exo - vliv léčiv, jejich metabolitů, potravy) a zároveň modernizace a rozšiřování stávající personální a 

technologické infrastruktury (laboratoří), komercionalizace nových řešení, transfer technologií a jejich 

aplikace ve spolupráci s participujícími regionálními institucemi a komerční sférou.  Dalšími 

nefinančními partnery projektu budou Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Nemocnice Linec, Linec, Horní Rakousko. 

Celý tým pracovníků Jihočeského vědeckotechnického parku bude vyvíjet své aktivity tak, aby 

docházelo postupně k naplňování stanovené vize společnosti. 

 

4         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  3.3 2015 

 

 

 


