
  

 

 

 

  

Výroční zpráva JVTP, a.s. 

za rok 2021 

 

České Budějovice 



Výroční zpráva 2021 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 

[2] 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021  

 

 

 

 

Výroční zpráva Jihočeského vědeckotechnického parku je zpracována v souladu 

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

  



Výroční zpráva 2021 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 

[3] 

 OBSAH 

1 Informační část ............................................................................................................... 5 

1.1 Základní informace o společnosti ............................................................................ 5 

1.2 Předmět podnikání .................................................................................................. 6 

1.3 Poslání .................................................................................................................... 6 

1.4 Vize, nástroje, aktivity .............................................................................................. 6 

1.5  Podpora ze strany Jihočeského kraje ..................................................................... 8 

1.6 Přehled poskytnuté a podpory malým a středním podnikům Jihočeského kraje ...... 8 

1.7 Pronájem infrastruktury ........................................................................................... 9 

1.8 Podpora začínajících podnikatelů ...........................................................................10 

1.9 Podpora inovací a transferu technologií v MSP ......................................................11 

1.10 Expertní poradenství pro MSP z Jihočeského kraje................................................11 

1.11 Podpora digitální transformace ...............................................................................12 

2 Projekty v realizaci ........................................................................................................13 

2.1 Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji ..................................................................13 

2.2 VReduNet (Interreg V-A Rakousko-Česká republika) .............................................14 

2.3 S3 Couple Net (Interreg V-A Rakousko-Česká republika) ......................................15 

2.4 AI Social Design Thinking Lab (Interreg V-A Rakousko-Česká republika) ..............15 

2.5 Grenzland kreativ – kreativní příhraničí (Program přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Svobodný stát Bavorsko) .................................................................................15 

2.6 Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data 

Netzwerk (Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko) 16 



Výroční zpráva 2021 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 

[4] 

3 JVTP a životní prostředí ................................................................................................16 

4 Finanční část .................................................................................................................17 

4.1 Rozvaha k 31.12.2021 ...........................................................................................17 

4.2 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 ..........................................................................22 

5 Zpráva o vztazích ..........................................................................................................24 

6 Informace o dalším vývoji ..............................................................................................26 

7 Závěr .......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

 

 

 

  



Výroční zpráva 2021 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 

[5] 

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. 

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 Mgr. Kryštof Kothbauer a třetím členem představenstva je 

JUDr. Antonín Snášel. Společnost má na základě Usnesení Rady Jihočeského kraje ze dne 1. 12. 2020 a 

17. 12. 2020 sedmičlennou dozorčí radu. 

Jméno a příjmení Funkce  

Ing. František Štangl předseda představenstva 

Mgr. Kryštof Kothbauer místopředseda představenstva 

JUDr. Antonín Snášel člen představenstva 

Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D. předseda DR 

Ing. Miloš Juha Ph.D člen DR 

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, Ph.D člen DR 

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D  člen DR 

Ing. Václav Filištein člen DR 

Radek Hloušek člen DR 

Ing. Pavel Kašpárek člen DR 

 K 1. 11. 2020 rezignoval Ing. Miloš Juha, Ph.D na člena dozorčí rady. 
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Účelem založení 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 2020 činil 12,34. 

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 souvislosti  s umístěním fotovoltaických panelů na střechu budovy JVTP IIA byla společnosti JVTP, a.s.   

v roce 2015 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.  

1.4 Vize, nástroje, aktivity 

„ Naší vizí je z pozice leadera inovačního ekosystému Jihočeského kraje vytvářet podmínky a 

nástroje pro zvyšování inovačního potenciálu regionu s důrazem na zavádění nových technologií a 

trendů do jihočeských firem a organizací a systematické vytváření podmínek pro vznik nových firem 

a start-upů.  
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Naším úkolem je přinášet do regionu osvětu v oblasti nových trendů, vytvářet regionální programy 

a projekty podpory inovací, vzájemně propojovat regionální inovační aktéry a napojovat je 

na národní a mezinárodní sítě a systémy.“ 
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Podpořené firmy za období 2014-2021     

1. Podpora formou zvýhodněného pronájmu a souvisejících služeb    
Počet firem, které prošly JVTP v období 2014-2021  34 

Počet firem zasídlených v režimu VTP celkem  19 

  z toho prošly inkubátorem  10 

Počet firem zasídlených v režimu inkubátoru celkem  15 

  z toho:  

  stále zasídlené      8 

  
prošly inkubátorem, odešly, 
fungují   4 

  ukončily svou činnost   3 

Poskytnutá podpora celkem (14-20) 18 324 912 Kč 

 
Rok 2021       
Počet firem v JVTP 15 

  z toho:       

  v režimu VTP 13 

  z toho prošly inkubátorem 5 

 

 
2. Jihočeské podnikatelské vouchery (JPV)      
Počet poskytnutých voucherů za období 2014-2021 (8 ročníků) 107 

Poskytnutá podpora JPV                                11 025 717 Kč 

 

1.5  Podpora ze strany Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj se podílí na financování provozní činnosti JVTP prostřednictvím dotace. Tato dotace je 

schvalována jako podpora ve veřejném zájmu kraje a je následně poskytována formou vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby, a to na základě rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 

2011 o použití čl. 106, odst. 2 Smlouvy o fungování ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 

za závazek veřejné služby určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu. Výše této vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí 

veškerých nákladů vynaložených při plnění závazku veřejné služby, tj. JčK každoročně pokrývá provozní 

ztrátu JVTP, která vzniká zejména jako důsledek poskytování zvýhodněného nájemného a 

zvýhodněných služeb pro zavádění inovací v MSP (vzhledem k podmínkám poskytnuté dotace z OP 

PIK). Tímto příspěvkem na úhradu provozních nákladů JčK vyjadřuje svůj zájem na fungování organizace 

ve prospěch naplňování hospodářské politiky rozvoje regionu, a to nad rámec komerční činnosti.  

Dalším příspěvkem ze strany Jč kraje v rámci pověření službou obecného hospodářského zájmu je 

dotace na úhradu nákladů spojených s realizací programu Jihočeské podnikatelské vouchery.  Tato 

dotace zároveň výrazně napomáhá  předávání hodnoty dotace z MPO po dobu udržitelnosti projektu 

Rozvoj JVTP, Etapa IIA. 

1.6 Přehled poskytnuté a podpory malým a středním podnikům Jihočeského kraje 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Výroční zpráva 2021 

 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. • U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice 

[9] 

3. Jihoczech – Soutěž podnikatelských nápadů (4 ročníky) 

Počet přihlášených nápadů 87 

Počet prezentovaných podnikatelských záměrů ve finále 36 

Přímá finanční podpora (Kč)        280 000 

Podpora formou bezplatného pronájmu (Kč) 145 652 

Poskytnutá podpora Jihoczech 365 652 Kč 

       
4. Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace – pilotní 
ověření“ 

Počet podpořených firem 2 

Poskytnutá podpora 300 000 Kč 

       
Celková podpora pro MSP ze strany JVTP, a.s. resp. Jihočeského kraje 
v období 2014-2021:   30 016 281 

       

5. Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr; OPPIK, celková alokace 10 725 000 Kč) 

Počet podpořených firem (5 kola hodnocení)       15 

Poskytnutá podpora PoTr                                    4 486 984 Kč 

 

 
      

Celková podpora pro MSP ze strany JVTP, a.s.      34 503 265Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Pronájem infrastruktury  

Jihočeský vědeckotechnický park disponuje kvalitním zázemím - infrastrukturou v podobě vybavených 

laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal, které poskytuje za zvýhodněné 

ceny inovativním MSP z regionu. V posledních třech letech je objekt JVTP plně obsazen.  

Vyrůstají v něm technicky zajímavé, odborné a inovativní firmy z Jihočeského kraje. JVTP poskytuje 

těmto podnikatelským jednotkám moderní zázemí a odpovídající doprovodné služby, aby podpořil 

úvodní fázi jejich existence a pomohl vytvořit pevný základ pro jejich další vývoj. Zasídlené firmy jsou 

významné svým zaměřením a přispívají tak ke zvyšování rozmanitosti a odbornosti jihočeské 

podnikatelské základny a k dalšímu hospodářskému rozvoji regionu. Ve skladbě zasídlených subjektů 

dochází k přirozené obměně, ale kapacity objektu již nedovolují další potřebný rozvoj tohoto prostředí. 
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V rámci vytvořené infrastruktury dochází k podpoře inovačního potenciálu zasídlených firem,  rozvíjí 

se spolupráce mezi JVTP a zasídlenými firmami a i mezi firmami mezi sebou a tím dochází posilování 

vnímání JVTP jako „dobré značky na dobré adrese“ 

 

1.8 Podpora začínajících podnikatelů 

V roce 2021 se uskutečnil již 4 ročník soutěže Jihoczech , do 

kterého bylo přihlášeno 8 nápadů, z toho 6 jich bylo 

prezentováno v rámci finálového odpoledne.   

Čtvrtý ročník soutěže byl zahájen akcí:  „Jihoczech Startup Camp“. 

Dvoudenní akci mentoroval odborný tým ze společnosti HEADIM s.r.o. Nositelé osmi různorodých 

podnikatelských nápadů přišli, aby představili své nápady, diskutovali o nich a hlavně, aby jim někdo 

jiný, zkušený poradil, jak nejprve nastavit svůj produkt či službu, jak ho následně komunikovat a 

otestovat mezi svou cílovou skupinou.  

Účastníci campu strávili dva dny v příjemné pracovní atmosféře. Zkušení mentoři názorně propojovali 

teorii s praktickými příklady. Do diskuze se zapojovali všichni zúčastnění, každý získal zpětnou vazbu, 

vznikaly návrhy na spolupráci a zazněly také nabídky na propojení s dalšími subjekty. Důležitým 

tématem bylo také financování, otázky zapojení investorů – zda ano či ne, za jakých podmínek, jak pro 

investory připravit prezentaci. 

Vítězem 4 ročníku soutěže se stal Karel Šimek s projektem „ADVENTURER“, mobilní aplikací  pro 

zapálené turisty, hikery a aktivní dovolenkáře. Stojí za to sledovat jejich sociální sítě a nenechat si ujít 

okamžik, kdy si budeme moci tuto appku pořídit. Druhé místo obsadil Lukáš Prokeš s projektem 

„KOŘENOVÉ KOBERCE“. Jde o designové ortopedické kořenové koberce, které podporují zdraví vývoj 

našich nohou a hlavně nohou našich dětí. Motem uvedených na webových stránkách je „ Nohy 

potřebují příležitost“. Na třetím místě se umístila Veronika Valešová s projektem „PIVO 

S RODOKMENEM“. Originalita plánovaného rodinného minipivovaru spočívá ve vaření piva tzv. na 

míru, receptury budou vytvářeny podle chuti a nálady zákazníka. Půjde o pivo pro gurmány, pivo jako 

dárek, pivo jako zážitek. 

http://headim.com/
https://www.adventurer.space/
https://www.rootyrug.cz/
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1.9 Podpora inovací a transferu technologií v MSP 

Jihočeské podnikatelské vouchery 

V ročníku 2021/22 připravil a realizoval Jihočeský 

vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Odborem kultury a 

památkové péče a Odborem regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Jihočeského kraje rozdělení schválené alokace 

programu Jihočeských podnikatelských voucherů na: 

A)  1 mil. Kč na „Inovační vouchery“ 

B)  1 mil. Kč na „Kreativní vouchery“ 

Výše finanční podpory činí v maximální výši 75 % celkových způsobilých výdajů předkládaného projektu, 

25 % způsobilých výdajů příjemce voucheru, tj. malý a střední podnik, financuje z vlastních zdrojů. Nově 

poskytované Kreativní vouchery podporují spolupráci MSP a dodavatelů kreativních služeb 

z Jihočeského kraje. Kreativci a kreativní týmy z Jihočeského kraje se za stanovených podmínek 

registrovali v tzv. Jihočeské kreativní galerii, kterou  spravuje za Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor 

kultury a památkové péče. 

Poskytování kreativních voucherů v tomto roce bylo realizováno jako pilotní odzkoušení tohoto 

formátu. V  letech (2023-25) - bude alokována z národních zdrojů velmi významná část na kreativní 

vouchery v rámci Národního plánu obnovy a je v jednání, zda tyto dotační prostředky budou 

rozdělovány přes kraje nebo centrálně. 

1.10 Expertní poradenství pro MSP z Jihočeského kraje 

JVTP, prostřednictvím vytvořené sítě expertních poradců 

poskytuje poradenství firmám z Jihočeského kraje.   Projekt je  

financován z  OP PIK – Programu Služby infrastruktury. 

Doba realizace 1.1.2021 -31.5.2023 

Podpora v rámci programu je realizována formou poskytování zvýhodněných expertních poradenských 

služeb v oblastech: 

 strategické řízení a management inovací 

 strategické poradenství při vstupu na nové trhy 

 ochrana a využití práv duševního vlastnictví 

 validace podnikatelského modelu 
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 rozvoj řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace 

 obchodní a marketingová strategie 

 poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků 
průmyslu 4.0 do podnikové praxe. 

 Maximální dotace pro jednoho žadatele činí 250 000 Kč. V průběhu roku 2021 bylo podpořeno 

19 regionálních MSP. 

1.11 Podpora digitální transformace  

 

 

Cílem projektu Jihočeského Digi Hubu je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální 

transformací regionálních firem a současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na 

všech stupních vzdělávacího systému, a podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na 

rozvoj digitálních dovedností. 

Aktivity: 

1. Vytváření sítě poskytovatelů služeb - vytvoření funkčního kolaborativního uskupení různých 

regionálních subjektů, které jsou schopny poskytovat relativně komplexní služby v oblasti 

digitální transformace procesů, produktů a služeb. 

V rámci projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji byla ustanovena Krajská inovační 

platforma pro digitalizaci. 

2. Poradenské služby v oblasti digitalizace včetně možností financování 

Konzultace s MSP ohledně možnosti financování. Prověření možností získání dotací a v případě 

splnění podmínek zapojení do jednotlivých dotačních projektů a výzev. (PoTr, Interreg, OP PIK, OP 

TAK, TA ČR, …) 

3. Vzdělávání a osvěta v oblasti digitalizace  

 vzdělávací akce pro studenty a MSP:   AI stážový program – MSP + JUZF 

RPA stážový program JUEF + Microsoft (2. ročník)  

 vzdělávací a osvětové akce pro žáky:    

Pilotní projekt pro ZŠ – výuka robotiky a programování – tvorba koncepce výuky 

Letní programovací dny – příměstské tábory 3x 

Den s robotem – akce pro děti s JHK 

Czechitas workshop - programování pro děti - robotika 

Roboti v Roudném – den s robotem pro rodiny s dětma, ukázky techniky a programování 
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 Konference workshopy a semináře:   

Konference Kyberbezpečnost  Metropol – představení JčK a JVTP 

Workshop – Road show Schunk – uchopovací technika – robotika pr MSP 

Workshop – FESTO – bionické modely, elektrické pohony pro MSP 

2 PROJEKTY V REALIZACI 

2.1   Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji 

Číslo projektu:  Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013082 

Žadatel projektu:  Jihočeský kraj 

Partner projektu:  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 

Doba realizace projektu:  1. 9. 2019 – 31. 12. 2022 

Projekt navazuje na Smart akcelerátor v Jihočeském kraji, kde byl v regionu ukotven základní inovační 

ekosystém propojující klíčové regionální aktéry a nositele strategických intervencí dle Akčního plánu 

RIS3.  

Cílem pokračujícího projektu je posilování stávajících vazeb a využití výstupů v jednotlivých projektech 

k dalšímu rozvoji v identifikovaných strategických intervencích:  

 Digitální region 

 Chytrá řešení pro region  

 Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu 

Digitalizace v oblastech spadajících do působnosti RIS strategie (Inovace, výzkum a vývoj, Průmysl 4.0. 

a Digitalizace ve vzdělávání). Je nutné region připravit na postupnou změnu spojenou s využitím 

digitalizace a internetu, s internetem věcí, s rozvojem robotizace a umělé inteligence a s obrovským 

množstvím generovaných a zpracovávaných dat vznikajících díky internetu věcí, služeb a lidí. 

Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu – při realizaci projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji 

vyplynula z aktivity mapování, ze zkušeností expertního týmu a dalších stakeholderů inovačního 

ekosystému, potřeba nalezení možností k rozšíření stávající inovační infrastruktury a dalších služeb pro 

start-upy a inovativní MSP i velké firmy v regionu tak, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost a 

mezinárodní spolupráce. Do této oblasti je zahrnuta i oblast spolupráce VŠ a VO se soukromým 

sektorem. 
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V rámci tohoto projektu vzniká ucelený a provázaný koncept podpory inovačního podnikání  

2.2 VReduNet (Interreg V-A Rakousko-Česká republika) 

Doba realizace 1. 1. 2021 -31. 12. 2022 

Partneři projektu: JVTP, a.s., Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftagentur GmbH, Jihočeská 

univerzita v ČB, Pedagogická fakulta, Education Group GmbH, Linz 

Hlavním cílem projektu je budování vztahů  a vytvoření funkční sítě přeshraničních 

spolupracujících  subjektů v celém programovacím území zabývajících se aktuálním tématem využití 

virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a připraveností vzdělávacího systému tyto nové technologie 

absorbovat do svých vzdělávacích programů a tím rozvíjet potřebné kompetence budoucích i 

současných zaměstnanců. 

Zároveň jde o propojení vysoce specializovaných expertních týmů ve vývoji programů ve virtuální a 

rozšířené realitě (dále jen VR) s organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, a jejich napojení na 

organizace inovační infrastruktury a prostřednictvím nich především na MSP v příhraničních regionech. 
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2.3 S3 Couple Net (Interreg V-A Rakousko-Česká republika) 

Doba realizace 1. 9. 2021 -31. 12. 2022 

Partneři projektu: JVTP, a.s., Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftagentur GmbH 

Hlavním cílem projektu je na základě podrobné komparativní analýzy S3 strategií v Jihočeském kraji a 

Horním Rakousku aktivizace efektivní přeshraniční sítě klíčových aktérů, která připraví soubor opatření 

pro rozvoj spolupráce v oblastech klíčových pro dané regiony. Současně dojde k vytvoření návrhu pro 

synchronizaci stávajících regionálních podpůrných schémat pro přeshraniční využití (např. inovační 

vouchery, start-upové soutěže, apod.).  

2.4 AI Social Design Thinking Lab (Interreg V-A Rakousko-Česká republika) 

Doba realizace 1. 9. 2021 -31. 12. 2022 

Partneři projektu: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu JH, JVTP, a.s., FH 

OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, Steyer, Institut für Höhere Studien, Vienna, Austria 

Cílem projektu je vytvořit síť spolupracujících subjektů, která pomůže efektivně využít nové možnosti 

a příležitosti, které technologie AI přináší, ať už k rozvoji konkurenceschopnosti podnikatelských 

subjektů v regionu, nebo ke zvýšení efektivity činnosti regionálních institucí. 

2.5 Grenzland kreativ – kreativní příhraničí (Program přeshraniční spolupráce Česká republika - 

Svobodný stát Bavorsko) 

Doba realizace 1. 9. 2021 -31. 12. 2022 

Partneři projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, JVTP, a.s., Technische Hochschule 

Deggendorf, Bayern Innovativ, Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer GmbH, 

Bayerisches Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft (bayernkreativ) 

Projekt je založen na myšlence vzájemného budování společných vztahů a vytvoření funkční sítě 

přeshraničních spolupracujících subjektů v dotčeném území zabývajících se tématem kulturních a 

kreativních průmyslů (odvětví) a jejich propojování s organizacemi a firmami z cestovního ruchu. 

V rámci projektu bude podrobně zmapován kulturně kreativní ekosystém v Jihočeském kraji a Dolním 

Bavorsku. V rámci vzniklé sítě dojde k propojení vysoce specializovaných odborníků a jejich 

kreativních nápadů s organizacemi a firmami v kulturních a kreativních odvětvích, zástupců 

regionálních organizací inovační infrastruktury, cestovního ruchu, kultury a veřejné správy. 
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2.6 Česko-bavorská síť pro Otevřená data / Tschechisch-Bayerisches Open Data Netzwerk 

(Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko) 

Doba realizace 1. 12. 2021 - 31. 12. 2022 

Partneři projektu: JVTP, a.s., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, JVTP, a.s., Technische 

Hochschule Deggendorf, ILE Nationalparkgemeinden e.V., Europaregion Donau-Moldau e.V.  

Cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě zaměřené na rozvoj spolupráce a propojování vlastníků 

otevřených dat a poskytovatelů digitálních služeb v regionu jižní Čechy - Bavorsko. Projekt je navržen 

s ohledem na podporu digitálního propojení česko-bavorského regionu, podobně, jako je tomu u 

fyzického propojení  

Hlavní cílovou skupinu tvoří především státní správa, samosprávy a veřejné organizace, které jsou v 

otevírání dat nejaktivnější. Cílíme na subjekty v blízkosti fyzické hranice, sekundárně pak na zkušené 

subjekty v regionu, jako nositele dobré praxe. Samotné otevírání dat by pak nemělo smysl bez 

poskytovatelů služeb (MSP z oblasti IT), kteří mají potřebné znalosti pro tvorbu služeb a aplikací, 

založených na otevřených datech. 

3  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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4 FINANČNÍ ČÁST 

4.1 Rozvaha k 31.12.2021 
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4.2 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 
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5 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
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6 INFORMACE O DALŠÍM VÝVOJI 

V následujícím období bude kladen vyšší důraz na podporu začínajících firem a start-upů. V rámci 

pronájmu infrastruktury bude zpracován nový koncept pronájmu stávajících prostor s fokusem na 

synergie kombinovaného režimu inkubátoru a vědeckotechnického parku. 

Za předpokladu, že vedení Jihočeského kraje rozhodne o realizaci další rozvojové etapy JVTP, je potřeba 

navrhnout a realizovat komplexní řešení pro region, tzn. vytvořit podmínky pro spolupráci 

stakeholderů na poli inovací, které vytváří velké podniky, V a V instituce přinášející do regionu nové 

technologie a motivující start-upy k realizaci svých inovativních nápadů, propojující subjekt Jihočeský 

vědeckotechnický park se svými podpůrnými programy a nástroji a v neposlední řadě firmy, které 

prošly JVTP, expandují, přinášejí nová řešení, přetrvává u nich zájem nadále spolupracovat s JVTP a 

spoluvytvářet inovační ekosystém regionu.  

Toto komplexní řešení by mělo vytvářet podmínky, které osloví studenty, absolventy VŠ, aby zůstali 

v regionu, zakládali start-upy, případně přilákají zájemce z jiných regionů. 

režim VTP
režim
inkubátor

Stávající JVTP

MSP v růstu

Změna poměru

inovativní, technologicky orientované, nositelé nových trendů

Nový objekt
coworking
testovací laboratoře
komerční prostory k pronájmu
Jihočeský Digi Hub

zdroj financování:
investice:  Jč kraj a dotace např. OP TAK,
                 případně investor
provoz: kombinace samofinancování a dotace 

možné zdroje financování
a) investice: Jč kraj a dotace
    provoz: komerční nájem (bez potřeby dotace)
b) investice: investor nebo firma (uživatel objektu) 
    provoz: firma (uživatel objektu) 

JVTP

velké podniky - „tahouni technologií”

Návrh rozvojového prostředí JVTP  
 
 




