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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLE ČNOSTI 
 

Název:  Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále JAIP) 

Sídlo:    Na Zlaté stoce 1619, 370 05 Č. Budějovice 

IČO:   260 91 143 

Zakladatel:   Jihočeská hospodářská komora 

 

1.1 Vznik spole čnosti 
 

JAIP vznikla v červnu 2005 přeměnou platformy Steering Committee pro podporu inovací v Jihočeském kraji do 

neziskové společnosti. 

 

Jediným zakladatelem JAIP je Jihočeská hospodářská komora. 

 

1.2 Poslání spole čnosti 
 

Vytváření podmínek pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání v regionu vedoucích ke zvýšení 

prosperity.  

 

1.3 Akreditace spole čnosti  
 

JAIP je dle rozhodnutí MŠMT č.j. 48299/2013 od roku 2013 akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích 

programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přehled akreditovaných programů společnosti: 

Digitalstorytelling, pitching – moderní formy prezentace podnikatelských záměrů 

Experimentální cvičení z fyziky za použití měřících přístrojů Vernier 

Experimentální cvičení z chemie určené pro pedagogy MŠ 

Laboratorní cvičení základů biologických disciplín 

Experimentální cvičení z biologie pomocí sady PASCO 
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1.4 Zaměření spole čnosti 
 

JAIP je subjektem zaštiťujícím oblast podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu a poskytuje veřejnosti tyto 

obecně prospěšné služby: 

• Výzkum a vývoj v oblasti managementu podpory inovací regionálního charakteru. Výzkum a vývoj 

v oblasti přechodu na regionální ekonomiku založenou na znalostech s důrazem na regionální specifika 

(regionálním charakterem rozumějme region soudržnosti NUTS II, především pak Jihočeský kraj - region 

NUTS III, popřípadě nižší úroveň). 

• Spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky. 

• Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti 

výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu, vývoje a podpory inovací 

regionálního charakteru; vzdělávání manažerů a jiných pracovníků z akademické i podnikové sféry 

v oblasti výzkumu a vývoje resp. v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím ochrany 

duševního vlastnictví a přenosu technologií; vše k dosažení cílů společnosti. 

• Poradenská činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu 

a vývoje regionálního charakteru. 

• Informační služby včetně publikační činnosti v oblasti výzkumné a inovační politiky, 

managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru. 

• Správa datové základny pro potřeby tvorby a evaluace výzkumné a inovační politiky, managementu 

a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru. 

• Komplexní správa a řízení organizačních uspořádání vědeckotechnických parků. 

 

1.5 Organiza ční struktura spole čnosti  
 

V orgánech společnosti jsou zastoupeny tyto regionální instituce a podniky: 

 
Krajský úřad Jihočeského kraje        Komerční podniky    Jihočeská univerzita v ČB 

Statutární město ČB                     Biologické centrum AV ČR 

Jihočeská hospodářská komora      Centrum biologických technologií 

Regionální rozvojová agentura jižních Čech               Společnost vědeckotechnologických parků 
Úřad práce v ČB       Hospodářský park České Velenice 

CzechInvest v ČB            
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1.6  Změna zakládací listiny a složení řídících orgán ů v roce 2014: 

 

Řádné jednání Rady konzultantů (RK), Správní rady (SR) a Dozorčí rady (DR) JAIP se konalo: 20.6.2014 

a 9.12.2014 

Elektronické hlasování SR JAIP se konalo ve dnech 19.2.2014. 

Změny složení řídících orgán ů spole čnosti za rok 2014: 

Správní rada JAIP:  

- rezignace pana PhDr. Jiřího Vlacha 

- rezignace pana Ing. Jana Stejskala 

- novým členem se stal Ing. Jan Kubeš 

- novým členem se stal Ing. Ivo Moravec  

Dozorčí rada JAIP:  

- rezignace pana JUDr. Svatomíra Mlčocha 

- novým členem se stal Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 

Rada konzultantů JAIP: 

- rezignace pana PhDr. Jiřího Vlacha 

- rezignace pana Ing. Jana Stejskala 

- rezignace pana JUDr. Svatomíra Mlčocha 

- novým členem se stal Ing. Tomáš Cílek PhD. 

- novým členem se stala Ing. Iva Ševčíková 

- novým členem se stal doc. RNDr. Libor Pechar CSc. 
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Ředitel JAIP: 

- žádné změny 

Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2014 

- Statutární orgán společnosti (9 členů) – správní rada 

- Kontrolní orgán společnosti (3 členové) – dozorčí rada 

- Nejvyšší fakultativní orgán společnosti (24 členů) – rada konzultantů 

- Ředitel 

Správní rada  JAIP  

Jméno  Titul  Funkce  Organizace  

Filištein Václav  Ing. předseda  Envisan Gem, a.s. 

Grubhoffer Libor Prof. RNDr. CSc. člen Jihočeská univerzita v ČB (JU)  

Kubeš Jan Ing. člen Belis s.r.o. 

Lakomý Jaroslav  Ing. člen Společnost vědeckotechnologických parků ČR 

(SVTP), Agrien spol. s.r.o.  

Moravec Ivo  Ing. člen Statutární město ČB 

Polívka Tomáš Prof. RNDr. CSc. místopředseda Jihočeská univerzita v ČB (JU) 

Sehnal František  Prof. RNDr. CSc. člen Biologické centrum AV ČR (BC) 

Slíva Jaromír  Ing. člen Krajský úřad Jihočeského kraje (KU JK) 

Štangl František  Ing. člen Jihočeský vědeckotechnický park, a. s. (JVTP) 

 

Dozor čí rada JAIP  

Jméno  Titul  Funkce  Organizace  

Křivan Jaroslav  Ing člen Hospodářský park České Velenice (HP ČV) 

Pokorný Jan  Doc. RNDr. CSc. člen ENKI, o.p.s. 

Vácha František  Doc. RNDr. PhD. člen Jihočeská univerzita v ČB (JU) 
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Rada konzultant ů 

Jméno  Titul   Funkce  Organizace  

Bártů Robert Ing. člen Regie Radio Music (RRM) 

Cílek Tomáš  Ing. PhD. člen Regionální rozvojová agentura 
jižních Čech, a. s. (RERA) 

Dvořák Miroslav  Ing. člen Jihočeská hospodářská komora 
(JHK) 

Filištein Václav  Ing. předseda  Envisan Gem, a.s.  

Grubhoffer Libor  Prof. RNDr. CSc. člen Jihočeská univerzita v ČB (JU) 

Jirsa Tomáš  Ing. člen Město Hluboká nad Vltavou 

Křivan Jaroslav Ing. člen Hospodářský park České Velenice 
(HP CV) 

Kubeš Jan  Ing. člen Belis s.r.o. 

Lakomý Jaroslav  Ing. člen Společnost vědeckotechnických 
parků ČR (SVTP ČR) 

Loukota Ivan  Ing. člen Úřad práce v ČB (ÚP ČB) 

Mlčák František Mgr. člen Jihočeský vědeckotechnický park, a. 
s. (JVTP) 

Moravec Ivo  Ing. člen Statutární město České Budějovice 
(SM ČB) 

Pechar Libor  doc. RNDr. CSc. člen Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích (JU) 

Pokorný Jan  Doc. RNDr. CSc.. člen ENKI o.p.s.  

Polanský Radovan  člen Technologické centrum Písek (TCP) 

Polívka Tomáš Prof. RNDr. CSc. člen Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích (JU) 

Průcha Luboš Ing. člen Krajský úřad Jihočeského kraje (KU 
JK) 

Sehnal František  Prof. RNDr. CSc. 1. místopředseda Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
(BC) 

Slíva Jaromír Ing. člen Krajský úřad Jihočeského kraje (KU 
JK) 

Ševčíková Iva Ing. člen Agentura CzechInvest 

Štangl František  Ing. člen Jihočeský vědeckotechnický park, a. 
s. (JVTP) 

Vácha František  Doc. RNDr. PhD. člen Jihočeská univerzita v ČB (JU) 

Vomáčka Václav  Ing. člen Micro-sensor spol. s.r.o.  

 

Ředitelka  Ing. Petra Vachová  
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2 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V ROCE 2014 
 

2.1 Projektový management  
 
PROJEKTY REALIZOVANÉ v roce 2014 
 
JAIP naplňuje svými projekty vybrané cíle Regionální inovační strategie Jihočeského kraje podporující inovativní 
podnikání. 
 
Vzdělávací projekty  

- Projekt Technické mateřské školy 
- Projekt ENVITECH 

 
Populariza ční projekty 

- Projekt FIT DEN s VTP 
 
Meziregionální, p řeshrani ční projekty 

- Projekt INNOFUN 
- Projekt MSB INNOCAT 

 
Projekty, zam ěřené na rozvoj inova čního potenciálu 

- Projekt SPINNET 
- Poskytování služeb kouče v rámci projektu CzechEkoSystém 

 
Více na http://jaip.cz/projekty    

 
 
Technické mate řské školy  
 

Název programu:            Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Opatření/Program:         IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 48 

Délka trvání projektu:   07/2014 – 06/2015 

Webové stránky:  www.technicke-ms.cz  

 

Projekt je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských škol, kteří mají zájem o nové přístupy ve výchově 

a ve vzdělávání dětí.  Vznikl na základě potřeb společnosti věnovat pozornost polytechnické výchově již v raném 

věku a opírá se o konkrétní zkušenosti hrstky lidí, kteří se touto záležitostí již několik let zabývají. 

 
ENVITECH – Rozvoj environmentálních a technických k ompetencí žák ů základních škol 
Jiho českého kraje 
 
Název programu:  Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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Oblast podpory:  Počáteční vzdělávání, PO 1.1 

Doba trvání projektu:  09/2013 – 12/2014  

Webové stránky: http://www.projekt-envitech.cz/  

 

Projekt Envitech je zaměřen na posílení zájmu žáků jihočeských základních škol o studium přírodovědných 

a technických oborů a o stav životního prostředí. 

Cílem je 

(1) vytvoření dvou dlouhodobých metodik zaměřených na praktickou výuku přírodovědných 

a technických předmětů, 

(2) pilotní ověření metodik v rámci diskusních školení s aprobovanými učiteli, 

(3) uskutečnění 65 výukových a projektových dnů, během kterých si budou žáci moci vyzkoušet 

provedení vlastního pokusu, účastnit se pozorování zajímavého procesu, vyzkoušet si práci s technikou, 

aktivně se zapojit do řešení vytipovaného odborného problému, 

(4) zorganizování 30 exkurzí v rámci jihočeského kraje i mimo něj, 

(5) vytvořit 20 minutový filmový metodický dokument jako názorný doplněk obou metodik. 

 
 

FIT DEN s VTP– s vědou nám bude lépe, aneb poj ďme na zdraví a krásu v ědecky  

 

Název programu:            Evropská územní spolupráce,  Rakousko - Česká republika 2007 -2013 

Prioritní osa :                FOND MALÝCH PROJEKTŮ Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko 

Délka trvání projektu:   1/2012 – 12/2014 

Webové stránky:  http://www.gate2fitness.cz/  

 

Formou popularizačně naučných přednášek na téma zdravého životního stylu jsme představili významné 

vědecké poznatky vybraných jihočeských a hornorakouských firem/institucí, vázaných na činnosti 

vědeckotechnických parků. 

 

INNOFUN 

 

Celý název projektu: Funding Policies to bring Innovation to finance/market/people 

Název programu:  Evropská územní spolupráce 

Oblast podpory:  OP Meziregionální spolupráce - INTERREG IVC 

Doba trvání projektu:     leden 2012 – prosinec 2014 

Webové stránky: http://innofun.org/  
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Hlavním cílem projektu InnoFun je zefektivnění regionální inovační politiky ve smyslu odstranění hlavních 

komunikačních bariér mezi autory inovativních produktů a trhy resp. uživateli (tzn. zefektivnění transferu 

inovovaného produktu na trh). 

 

V roce 2014 jsme pilotně ověřili akreditovaný studijní program Digital Story Telling (DST) a Pitching pod vedením 

Ing. Radka Novotného, PhD. v rámci přednášek na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích a kurzů Ekonomické gramotnosti, určených pro podnikatelské subjekty. V závěru projektu byla 

zpracována metodika a systém využití DST a Pitchingu v rámci akceleračního programu ze strany podpůrné 

organizace JAIP. 

 

MSB INNOCAT 

 

Celý název projektu: Inovační katalyzátor pro oblast Mühlviertel - jižní Čechy 

Název programu:  Evropská územní spolupráce, Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

Prioritní oblast: Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how; Infrastruktura a služby 

spojené s podnikáním a inovacemi 

Doba trvání projektu:     leden 2012 – listopad 2014 

Webové stránky: http://www.msb-innocat.eu/  

 

Projekt navazuje na ukončený projekt MSB-Technet, ve kterém bylo stanoveno 8 opatření pro první krok nové 

inovativní cesty k oboustrannému všeobecnému rozvoji příhraničních oblastí jižní Čechy – Mühlviertel. Jako 

konkrétní pilotní téma k dalšímu pokračujícímu rozvoji a realizaci byla vybrána 2 Opatření: 

Opatření 6 – Přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 

Opatření 2 – Přeshraniční síť inovačních aktérů 

 

Cíle projektu 

Tento navazující projekt si kladl následující cíle: 

• podpora zviditelnění výsledků a výkonů výzkumu a vývoje v regionu 

• využití a vylepšení existujících sítí a platforem pro přeshraniční přenos výsledků 

• sestavení a realizace konceptu "katalyzátoru" pro proces "srovnávání nabídky a poptávky pro inovace" 

• rozvoj opatření 2 "Přeshraniční síť inovačních aktérů“ 

• přenos Know-How ze sítě hornorakouských technologických center (obzvláště z oblasti Mühlviertel) při 

vytváření a rozvíjení inovačních infrastruktur v jižních Čechách 

• vytvoření a prohloubení přeshraniční sítě inovačních aktérů a podniků 
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SPolupráce, INovace a NETworking v ědeckotechnických park ů a vysokých škol 
(SPINNET) 
 

Název programu:            Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 2:                Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Opatření/Program:         2.4 Partnerství a sítě 

Délka trvání projektu:   09/2011 – 08/2014 

Webové stránky:  www.spoluprace.org  

 

Cílem projektu bylo vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. 

Tohoto bylo dosaženo volbou struktury zapojených partnerů v regionech NUTS2, kde je vždy partnerem vysoká 

škola a vědeckotechnický park (VTP).  

 

Hlavní cíle projektu: 

- úspěšná realizace spolupráce studentů s inovačními firmami díky stážím - stínování manažerů; 

- úspěšná realizace spolupráce studentů s popularizátory vědy a výzkumu díky stážím ve VTP; 

- podpora inovativní tvůrčí činnosti (studentské týmy, soutěže o nejlepší podnikatelský záměr); 

- posílení spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou - portál Spolupráce.org; 

- realizace specializovaných workshopů a konferencí, setkávání cílové skupiny s aplikační sférou. 

 

 

2.2  Podpůrné aktivity 
 

2.2.1 Účast v klastrech 
 

JAIP se v rámci svých činností zabývá také podporou při zakládání a rozvoji klastrů v Jihočeském kraji.  

 

JAIP je členem/ mapuje dění v těchto klastrech: 

- Strojírenský klastr /CGMC družstvo/ 

- Regionální potravinářský klastr  

- CEVTECH 

- Český pivovarský klastr 

- Ekogen o.s. 

- Národní klastrová asociace 

Více informací: http://www.jaip.cz/ucast-v-klastrech 
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2.2.2 Účast v platformách a sítích 
 

Trilaterální technologická platforma 

V rámci Trilaterální technologické platformy (TTP) se JAIP i v roce 2014 jako partner Jihočeské hospodářské 

komory podílel na aktivitách, které napomáhají rozvíjení přeshraniční spolupráce mezi Jihočeským krajem, 

Dolním Bavorskem a Horním Rakouskem.  

 

Zástupci JAIP byli v roce 2014 členem: 

- Pracovní skupiny pro podnikání v JK 

- Členem projektového týmu AIP ČR 

- Členem poradního výboru SVTP 

- Členem komise cestovního ruchu statutárního města České Budějovice 

- Členem České Biotechnologické platformy CEBIO 

- Členem Komise pro inovace Jihočeského kraje 

- Členem pracovní skupiny pro oblast Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území (příprava 

IPRÚ Č. Budějovice na období 2014 – 2020) 

- Členem Regionální stálé konference pro území JčK 

- Členem pracovní skupiny OP PIK PO1 a PO3 

- Členem profesní organizace AKTOP 

- Hodnotitelé v rámci soutěže České Inovace 

- Hodnotitelé v rámci soutěže EF JU v ČB - InvestDay 

 

 

2.3 Správa portálu Gate2biotech 

 

 

JAIP má vytvořený a licenčně zajištěný jednotný vizuální styl pro JAIP i Gate2biotech s respektováním dílčích 

souvislostí. Jednou ze zásadních podpůrných činností JAIP je provozování vlastních webových stránek 

www.jaip.cz a  biotechnologického internetového portálu Gate2Biotech. JAIP se zároveň podílí na průběžné 

administraci webových stránek jednotlivých projektů i administraci webových stránek ww.risjck.cz.  

Klíčové aktivity portálu Gate2biotech za rok 2014 

• Překročení hranice 10.000 registrovaných uživatelů 

• Zveřejnění nabídky a poptávky 297 pracovních pozic 
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o Největší oborově zaměřená databáze pracovních pozic pro Biotech sektor v ČR 

• Zveřejnění 80ti nabídek a poptávek mezinárodní spolupráce 

o Spolupráce s BIC Plzeň 

• Upozornění na 191 probíhajících konferencí a workshopů 

o Z toho mediální partner 35 akcí 

• Publikace 45 odborných článků 

o Tématicky zařazených do medicínských, průmyslových, environmentálních a potravinově 

produkčních biotechnologií 

Navázání spolupráce s EurekAlert - globální zpravodajství, jehož prostřednictvím vysoké školy, zdravotní 

střediska, časopisy, vládní agentury, firmy a další organizace zabývající se výzkumem zveřejňují novinky do 

médií.  

• Publikace 305 novinek z českých i světových biotechnologií 

Probíhají jednání o navázání mezinárodní spolupráce s Oxford Global - poskytovatel odborných a obchodních 

informací pro průmyslové, farmaceutické biotech & Life Sciences ve Velké Británii, Evropě a Asii. – vzhledem 

k finanční situaci portálu, zřejmě nebude realizována. 

Velké úsilí bylo věnováno aktualizacím databáze biotechnologických firem na portálu  gate2biotech a podpoře 

jejich vzájemné komunikace a spolupráce se zahraničními subjekty. Zároveň byl kladen důraz i na aktualizaci 

databáze vysokých škol a jejich nabídek diplomových a disertačních prací z oblasti biotechnologií, a to jak 

v české, tak v anglické verzi portálu.  

 
Více informací o portálu na http://www.gate2biotech.cz/ 

 
 
2.4 Správa Jiho českého v ědeckotechnického parku  
 

Na základě nájemní smlouvy s JU působí JAIP od roku 2008 jako správce I. etapy JVTP. Je nastaven smluvní 

rámec pro zasídlení a působení klientů v JVTP a stanovena pravidla pro práci s klienty. 

 

Z hlediska strategických dokumentů bylo nutné zrevidovat a schválit výkonnými orgány JAIP dokumenty, které 

jsou klíčové pro zasídlení nových společností. Konkrétně se jedná o klientský řád, smlouva o podnájmu, 
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přihláška. Důvodem byla snaha maximálně zjednodušit proces přijímání a hodnocení klientů na základě 

předchozích zkušeností z provozu JVTP od roku 2008. Došlo k vypuštění úkonů, které byly nadbytečné a 

zatěžovaly JAIP i klienty. Dalším důvodem byla implementace nového občanského zákoníku do stávajících 

smluv. 

2.4.1 Zasídlené spole čnosti VTP v roce 2014: 
 

I2L Research s.r.o.  

I2LResearch Ltd se zabývá testováním účinnosti biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin.  

Více na http://i2lresearch.com/ 

Jihočeský vědeckotechnický park a.s. (JVTP a.s.)  

V prostorách JVTP koordinuje výstavbu a další rozvoj II. etapy Jihočeského vědeckotechnologického parku. 

Rozvojová etapa IIA je zaměřena na vybudování kapacit a zdrojů, především infrastrukturních a 

technologických, pro provoz JVTP jako celku.  

Více na www.jvtp.cz 

SurfaceTreat, a.s.  

Společnost SurfaceTreat a.s. je rozvíjející se společnost, která se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem 

moderních technologií povrchových úprav.  

 

V Českých Budějovicích se společnost zaměřuje především na následující aktivity: 

1) vývoj metodiky přípravy fotoaktivních vrstev pro ekologické filtry nové generace 

2) vývoj technologií atmosférických plazmových povrchových úprav. 

www.surface-treat.cz 
Česká bioplynová asociace o.s. 

CzBA se aktivně věnuje iniciaci výzkumných projektů zaměřených na bioplyn a biometan. 

www.czba.cz 

Ekoport o.s. 

Ekoport působí od roku 2004 v oblasti osvěty a vzdělávání s tématy životního prostředí, životního stylu a 

udržitelného rozvoje. V rámci I.etapy JVTP realizuje společnost dva evropské projekty – GreenJobs a 

RECOMMEND. 

www.ekoport.cz 

Fakulta rybářství a ochrany vod  

Laboratoř řízené reprodukce ryb a Laboratoř výživy a kvality masa ryb 

http://www.frov.jcu.cz/cs/ua-frov-ju/laborator-rizene-reprodukce-ryb 

http://www.frov.jcu.cz/cs/ua-frov-ju/laborator-vyzivy-a-kvality-masa-ryb 
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CZ.NIC 

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V 

Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. 

https://labs.nic.cz/cs/  

Alidea s.r.o.  

Společnost ALIDEA s.r.o. vznikla s cílem ekologicky a ekonomicky únosného využití a recyklace odpadového 

hliníku bez zatěžování životního prostředí. V rámci JVTP realizuje společnost projekt Výroba síranu hlinitého z Al 

odpadu. 

http://alidea.cz/  

Forestina, s.r.o.  

Základní filosofií společnosti v produktové oblasti je vývoj a výroba organických hnojiv a souvisejících produktů, 

jejich určení je primárně pro hobby pěstitele, nicméně které vykazují vysokou kvalitu a užitné vlastnosti 

asociované s produkty určenými pro profesionální využití.  

Předmětem záměru společnosti v prostorách JVTP je zavedení výroby unikátních preparátů vybraných druhů 

hub určených pro supresivní substráty a supresivní kapalná hnojiva s výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi. 

http://www.forestina.cz/  

2.4.2 Virtuáln ě zasídlené spole čnosti 
 

R2S, s.r.o. 

Cílem společnosti R2S, s.r.o. je nabídnout výzkumným organizacím virtuální prostor "tržiště" pro podporu 

prodeje inovativních myšlenek chráněných patentem či užitným vzorem a jejich účinnou prezentaci.  

Tento způsob je založený na multimediální prezentaci formou digitálního příběhu, pitchingu pomocí mobilního 

a internetového marketingu a na prodeji těchto produktů VaV formou internetové aukce.  

www.researchtosale.cz 

TopBio, a.s. 

Společnost TopBio a.s. se v rámci pobočky v ČB zaměřuje na správu sítě Business Angels Club. Své aktivity 

soustředí zejména na rychle rostoucí trhy obnovitelných energií, úspor energií a technologií budov. 

www.topbio.cz 

Develos družstvo 

Společnost se zabývá především tvorbou internetových stránek šitých na míru, výrobou softwarových aplikací, 

či specializovaným IT vzděláváním. 

www.develos.cz 
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AgEnDa o.s. 

Občanské sdružení AgEnDa bylo založeno v roce 2004 s cílem zvyšovat povědomí o využívání environmentálně 

přiznivých technologiích a postupech prostřednictvím budování vzájemných vztahů a platforem. V posledních 

letech se zaměřuje především na podporu a rozvoj spolupráce vědy a výzkumu s podnikatelským sektorem. 

http://www.os-agenda.cz/ 

4MAT Trade s.r.o. 

Společnost 4Mat Trade, s. r. o. se zabývá především silniční nákladní mezinárodní dopravou z České republiky 

do dalších státu Evropské unie, a to především do Nizozemska a Švýcarska. 

http://www.4mattrade.cz/  

Česká biotechnologická platforma z.s. 

CEBIO vzniká s posláním stát se národní technologickou platformou (NTP) v oblasti biotechnologií a jejich 

využití, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na evropské úrovni, propojovat výzkum a průmysl, 

resp. realizovat aplikační vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Záměrem je také lepší uplatnění a zvyšování 

kvalifikace studentů, výzkumných pracovníků a dalších expertů v oboru. 

http://www.cebio.cz/  

GEN-TREND, s.r.o.  

Společnost GEN-TREND s.r.o. seskupuje odporníky z oblasti výzkumu molekulární a genové technologie 

manažery úspěšných obchodních společností z oblasti biotechnologií a jejich aplikací v medicíně, ekologii, 

potravinářství apod. 

http://gentrend.cz/  

MycoLab, s.r.o.   

Společnost MycoLab s.r.o. se zaměruje především na vývoj technologie na výrobu biopreparátů na bázi 

vláknitých hub určených pro využití v biologické ochraně zemědělských plodin a lesních kultur. 

http://www.mycolab.cz/  

 

 
2.5 Tvorba strategických dokument ů 
 
JAIP zpracovala Krajskou přílohu S3 strategie, která byla schválena dne 26. 6. 2014 Zastupitelstvem 

Jihočeského kraje. Národní RIS3 strategie včetně regionálních příloh byla schválena dne 8. 12. 2014 Vládou ČR 

– dokumenty k dispozici: http://www.risjk.cz/ke-stazeni/  
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3 EKONOMICKÉ ÚDAJE SPOLE ČNOSTI ZA ROK 2014 

 
V roce 2014 hospodařil JAIP se ziskem 751 tis. Kč. Veškerá činnost byla činnost hlavní, nebyla realizována 

žádná doplňková činnost. 

 

3.1.1 Členění výnos ů podle zdroj ů v tis. K č  
 
Tržby z prodeje služeb (nájemné prostor JVTP, poradenství)  4 727 

Provozní dotace (podrobněji viz. příloha úč. závěrky)    8 064 

Jiné ostatní výnosy                                     442        

Kurzové zisky a úroky             32 

 

3.1.2 Vývoj a kone čný stav fond ů o.p.s.  
 
Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 100 000 Kč.  

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2013 (zisk 200 tis. Kč) byl zaúčtován ve prospěch účtu Fondy.  

K 31. 12. 2014 byl stav Fondů 2 748  tis. Kč.  
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4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2014 
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5 Výhled hospoda ření pro rok 2015 
 

Rozpočet společnosti na rok 2015 byl schválen Správní radou dne 9. 12. 2014 v podobě umožňující rozvoj JVTP 

i celé JAIP. 

 

Hlavním cílem společnosti v roce 2015 bude i nadále správa Jihočeského vědeckotechnického parku v ČB a 

naplnění dalších činností, ke kterým byla společnost zřízena.  

Jedná se konkrétně o rozšiřování a zkvalitnění poskytovaných služeb např. v oblasti podpory transferu 

technologií/znalostí, politiky ochrany duševního vlastnictví a komercionalizace výsledků VaV. Dále se JAIP 

zaměří na aktualizaci databází, které soustřeďují technologické nabídky a poptávky, případně na organizaci a 

spoluorganizaci kooperačních setkání. 

Jedním z hlavních úkolů bude dále asistence při implementaci Krajské přílohy k národní S3 strategii. Na strategii 

bude navazovat příprava strategických intervencí, které mají za úkol podpořit inovační potenciál v Jihočeském 

kraji. JAIP se zaměří převážně na projekty podporující Klíčovou oblast C – Rozvoj podnikání.  

JAIP bude v neposlední řadě pokračovat v dokončení projektu Technické mateřské školky a do aktuálně 

otevřených výzev bude podávat takové projekty, které jsou v souladu s jeho posláním. 

 

 

 

V Č. Budějovicích 2. 6. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
        --------------------------------------- 
 
                 Ing. Petra Vachová 
            ředitelka    


