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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

 

Název:  JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. (dále JAIP) 

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

IČO:   260 91 143 

Zakladatel:  Jihočeská hospodářská komora 

 

Název společnosti Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. byl v roce 2019 

změněn na JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. Tato změna byla do Sbírky listin 

zapsána dne 29. března 2019.  

 

1.1 Vznik společnosti 

 

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 společnosti 

 

Vytváření podmínek pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovačního podnikání a transferu technologií v 

regionu vedoucí ke zvýšení jeho prosperity.  

 

1.3 Zaměření společnosti 

 

JAIP je subjektem zaštiťujícím oblast podpory výzkumu, vývoje, inovací a technologického transferu 

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  
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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. 

 

 

1.4 Organizační struktura společnosti  

 

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     Vysoká škola technická a ekonomická 

Regionální rozvojová agentura jižní Čechy        Společnost vědeckotechnologických parků 

Úřad práce v ČB            Smart region 

Jihočeské muzeum           Obec Včelná 
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1.5  Složení řídících orgánů v roce 2019 

 

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

26. 6. 2019 a 13. 12. 2019. 

 

Složení řídících orgánů společnosti za rok 2019: 

Zastoupení v orgánech společnosti zůstalo beze změny. 

 

Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2019 

- Statutární orgán společnosti (9 členů) – správní rada 

- Kontrolní orgán společnosti (3 členové) – dozorčí rada 

- Nejvyšší fakultativní orgán společnosti (22 členů) – rada konzultantů 

- Ředitel 

 

Správní rada JAIP 

Jméno Titul Funkce  

Filištein Václav  Ing. předseda   

Grubhoffer Libor Prof. RNDr. CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c. člen  

Kamiš Miloslav Ing. místopředseda  

Kubeš Jan Ing. člen  

Lakomý Jaroslav  Ing. člen  

Moravec Ivo  Ing.     člen  

Polívka Tomáš Prof. RNDr. CSc. člen  

Slíva Jaromír  Ing. člen  

Vochozka Marek Prof. Ing. MBA Ph.D.     člen  
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Dozorčí rada JAIP 

Jméno Titul Funkce  

Bártů Robert  Ing člen  

Pokorný Jan  Doc. RNDr. CSc. předseda  

Smudková Iva  Ing. člen  

 

 

Ředitelka Ing. Michaela Novotná 
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2 PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2019 
 

2.1 Komplexní správa I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku  

V rámci této činnosti zajišťoval JAIP bezproblémový chod I. etapy Jihočeského vědeckotechnického 

parku (I. etapa JVTP) včetně hledání nových klientů a tvorby vhodných podmínek, které firmám zajistí 

rozvoj jejich podnikatelských záměrů. 

 

Aktuální přehled relevantních dokumentů a představení zasídlených a virtuálně zasídlených 

společností je k dispozici na webu společnosti www.jaip.cz/popis-jvtp. 

 

2.2 Podpora zefektivnění výzkumné inovační politiky v Jihočeském 

kraji 

 

Činnosti související s podporou zefektivnění výzkumné inovační politiky v Jihočeském kraji mají 

strategický charakter celokrajského významu. Hlavním cílem je zkoordinovat klíčové dokumenty 

zabývající se regionálním rozvojem včetně spolupráce s jednotlivými regionálními i zahraničními 

aktéry, aby bylo ve výsledku dosaženo zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Dalším z cílů je 

sledování a podpora oblastí, které jsou v souladu s mezinárodními trendy.  

 

V rámci výše uvedených činností spolupracoval JAIP na implementaci koncepčního dokumentu 

Krajské přílohy k národní RIS3 strategii, na implementaci IPRU České Budějovice a přípravě 

Strategického plánu rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje pro období 2019 - 2023. 

 

JAIP participoval i na aktivitách biotechnologické platformy CEBIO a mezinárodní platformy Evropský 

region Dunaj – Vltava, sekce Výzkum a inovace, Vysoké školy a Kooperace podniků. 

 

Dále se JAIP věnoval projektové činnosti. V roce 2019 zahájil realizaci projektu CE RESPONSIBLE a 

dále pokračovaly projekty realizované v rámci těchto programů:  

- OP VVV (partner projektu OBUVV - www.jaip.cz/projekty/odstranovani-barier-v-uplatneni-

vysledku-vyzkumu),  

- Interreg Europe (partner projektu RoadCSR - http://www.jaip.cz/projekty/roadcsr), 

- Danube Transnational Programme (partner projektu CrowdStream - 

http://www.jaip.cz/projekty/crowdfunding-to-mainstream-innovation).  

- Program H2020 (partner projektu E-FIX – http://www.jaip.cz/projekty/e-fix). 

 

 

http://www.jaip.cz/popis-jvtp
http://www.jaip.cz/projekty/roadcsr
http://www.jaip.cz/projekty/e-fix
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- Interreg Central Europe (partner projektu CE RESPONSIBLE - http://jaip.cz/projekty/ce-

responsible). 

 

JAIP i nadále spravoval biotechnologický portál Gate2Biotech (v české a anglické verzi 

www.gate2biotech.cz, www.gate2biotech.com). Zefektivnění spolupráce v oblasti inovačního 

podnikání rozvíjí JAIP i skrze členství v několika klastrech (např. Regionální potravinářský klastr), 

platformách (např. spolek Transfera.cz) a asociacích (Asociace společenské odpovědnosti).  

 

Mezi další činnosti JAIPu, vedoucí k podpoře výzkumné inovační politiky, patřila organizace či 

spoluorganizace odborných akcí jako jsou konference, workshopy či semináře na aktuální témata 

v dané oblasti. Největší akcí roku 2019 byla organizace česko-norské konference „Smart cities 

CONNECT České Budějovice – Larvik“, jejíž cílem byla výměna best practice v oblasti chytrých 

řešení. 

 

2.3 Technologický transfer 

Jednou z důležitých oblastí je podpora regionálního technologického transferu. Tomuto tématu se 

JAIP věnuje nejen ve spolupráci s Biologickým centrem (v rámci společného projektu OBUVV), ale 

celé téma zastřešuje v rámci Strategického plánu Českých Budějovic. Jedná se o vyhledávání 

spolupráce a možnosti transferu nových znalostí dle požadavků soukromých firem v úzké kooperaci s 

regionálními Centry pro transfer technologií. 

 

2.4 Společenská odpovědnost 

 
Od roku 2018 se JAIP začal věnovat tématu společenské odpovědnosti. Nejprve v rámci 

mezinárodního projektu ROAD CSR, jehož cílem je propagovat téma společenské odpovědnosti a 

prezentace dobrých příkladů v této oblasti. Projekt CE RESPONSIBLE má za úkol vytvořit síť, která by 

propojovala sociální a „klasické“ podnikatele. 

 

Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 

JAIP ve spolupráci s Jihočeským krajem zajištoval komplexní organizaci a realizaci 1. ročníku Ceny 

hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost. Dalšími partnery byli: Rada kvality ČR, 

Jihočeská hospodářská komora, RERA a.s., Czechinvest a mediálním partnerem TRIMA NEWS s.r.o. 

(prostřednictvím portálu Budějcká Drbna). Dne 28. května 2019 proběhlo v Sále zastupitelstva 

Jihočeského kraje Slavnostní vyhlášení. Do ocenění se přihlásilo celkem 32 jihočeských subjektů v 

5 kategoriích. Hodnotitelé a Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 

oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností 

http://www.gate2biotech.cz/
http://www.gate2biotech.com/
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realizovaných v jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana 

Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.  

 

Další aktivity realizované v oblasti společenské odpovědnosti jsou součástí akčního plánu výše 

zmiňovaných projektů. Jedná se např. i o zapojení Michaely Novotné jako komunitního lídra pro jižní 

Čechy v aktivitě Giving Tuesday, světovém svátku dárcovství. 
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3 EKONOMICKÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019 

 
V roce 2019 hospodařil JAIP se ziskem 232 tis. Kč. Veškerá činnost byla činnost hlavní, nebyla 

realizována žádná doplňková činnost. 

 

3.1 Členění výnosů podle zdrojů v tis. Kč  
 
Tržby za vlastní výkony (nájemné prostor JVTP, poradenství)   1 200 tis. Kč 

Provozní dotace (podrobněji viz. příloha úč. závěrky)                 2 382 tis. Kč 

Ostatní výnosy                           3 tis. Kč     

                             

 

3.2 Vývoj a konečný stav fondů o.p.s.  
 
Vlastní jmění společnosti tvoří vklad zakladatele ve výši 100 000 Kč.  

Výsledek hospodaření společnosti v roce 2018 (ztráta 246 tis. Kč) byl zaúčtován na vrub účtu Fondy.  

K 31. 12. 2019 byl stav Fondů 3 416 tis. Kč.  
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4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2019 
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5 Výhled hospodaření pro rok 2020 
 

Rozpočet společnosti na rok 2020 byl schválen Správní radou na jednání dne 13. 12. 2019 v podobě 

umožňující realizaci základního poslání JAIP.  

 

Hlavním cílem společnosti v roce 2020 bude i nadále správa I. etapy Jihočeského 

vědeckotechnického parku v ČB a činností spojených s podporou a rozvojem inovačního prostředí 

v Jihočeském kraji. Jedná se konkrétně o rozšiřování a zkvalitnění poskytovaných služeb zasídleným i 

externím firmám, které budou potřebovat informace a služby např. v oblasti podpory podnikatelského 

plánování, transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, společenské odpovědnosti atd. Dále 

se JAIP zaměří na organizaci a spoluorganizaci kooperačních setkání, práci se studenty, podporu 

podnikavosti, a především podporu spolupráce výzkumných a komerčních subjektů. Klíčovým 

tématem zůstává obor biotechnologie a správa portálu Gate2Biotech. 

 

V roce 2020 bude JAIP realizovat aktivity podpořené z mezinárodních projektů týkajících se oblasti 

CSR – společenské odpovědnosti firem (Interreg Europe a Centra Interreg Europe) a efektivního 

využití obnovitelných zdrojů a úspor energií (H2020). Pokračovat bude i spolupráce s Biologickým 

centrem AV ČR, v.v.i. na aktivitách projektu OBUVV a Strategickém plánu ČB, kde se bude jednat 

především o vyhledávání vhodných technologických transferů s nositeli vědeckých výstupů 

z jihočeských výzkumných organizací a vysokých škol. 

 

 

 

V Č. Budějovicích 28. května 2020 

 

 

         
 
        --------------------------------------- 
 
                 Ing. Michaela Novotná 
            ředitelka 

 

 


