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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 

 

1.1 Vznik společnosti 

JAIP vznikl 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 a 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: 

• Správa I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku  

• Pronájem kancelářských a laboratorních prostor 

• Vzdělávání, poradenství a mentoring 

• Aktivní působení v oblasti sociálního podnikání a společenské odpovědnosti (CSR) 

• Transfer znalostí a technologií 

• Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 

• Vyhledávání partnerů do inovativních projektů 

• Provoz středoevropského portálu Gate2biotech. 
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1.4 Organizační struktura společnosti  

 

V orgánech společnosti jsou zastoupeny tyto regionální instituce a podniky: 

Jihočeský kraj Inovační podniky 

Statutární město České Budějovice Znalecký ústav Český Krumlov 

Jihočeský univerzita v Českých Budějovicích  

Biologické centrum AV ČR  

Vysoká škola technická a ekonomická  

Jihočeská hospodářská komora  

JVTP a.s.  

Obec Včelná  

Úřad práce v Českých Budějovicích  

Regionální rozvojová agentura jižní Čechy  

Jihočeské muzeum  

 

 

Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2021  
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1.5  Složení řídících orgánů v roce 2021 

 

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

18. 6. 2021 a 9. 12. 2021. 

Změny ve složení řídících orgánů společnosti za rok 2021: 

Rezignace 

Ing. Tomáše Jirsy na člena Rady konzultantů JAIP 

doc. RNDr. Libora Pechara CSc. na člena Rady konzultantů JAIP 

Zvolení  

doc. Ing. Jakuba Broma, PhD. – člen Rady konzultantů JAIP 

Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2021 

- Statutární orgán společnosti (9 členů) – správní rada 

- Kontrolní orgán společnosti (3 členové) – dozorčí rada 

- Nejvyšší fakultativní orgán společnosti (23 členů) – rada konzultantů 

- Ředitel 

Správní rada JAIP 

Jméno Titul Funkce  

Filištein Václav  Ing. předseda   

Friebel Ludvík Ing., PhD. člen  

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  

Slíva Jaromír  Ing. člen  

Stehel Vojtěch Ing., MBA, PhD.     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  

 

Rada konzultantů 

Jméno Titul  Funkce  

Bartoš Petr Doc., RNDr., PhD. člen  

Bártů Robert Ing. člen  

Brom Jakub Doc., Ing., PhD. člen  

Cílek Tomáš  Ing. PhD. člen  

Dvořák Miroslav  Ing. člen  

Filištein Václav  Ing. předseda   

Friebel Ludvík Ing., PhD. člen  

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

Kamiš Miloslav Ing. člen  

Kubeš Jan  Ing. člen  

Lakomý Jaroslav  Ing. člen  

Loukota Ivan  Ing. člen  

Mládková Alžběta Ing člen  

Mlčák František Mgr. člen  

Moravec Ivo  Ing. člen  

Pokorný Jan  Doc. RNDr. CSc. člen  

Polanský Radovan  člen  

Průcha Luboš Ing. člen  

Slíva Jaromír Ing. člen  

Smudková Iva Ing. člen  

Stehel Vojtěch Ing., MBA, PhD. Člen  

Štangl František Ing. člen  
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Vácha František  Prof. RNDr. PhD. člen  

 

Ředitelka Ing. Michaela Novotná 
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2 PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2021 
 

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. 

2.1.1 Přehled zasídlených společnosti v I. etapě JVTP 

Společnosti zasídlené v roce 2021: 

➢ FIEDLER AMS s.r.o., Elektronika pro ekologii. 

➢ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum pro 

přírodovědné vzdělávání 

Zasídlené společnosti: 

➢ Cracking bits s.r.o. 

➢ CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 

➢ Energy Benefit Centre, a.s.   

➢ Forestina, s.r.o. 

➢ LARX s.r.o. 

➢ TOMÁŠ GOTTWALD 

➢ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav aplikované 

informatiky 

 

2.1.2 Přehled virtuálně zasídlených společnosti v I. etapě JVTP 

 

Společnosti zasídlené v roce 2021: 

➢ HappyMary s.r.o. (přechod z fyzického zasídlení – přesun do vlastních prostor) 

Zasídlené společnosti: 

➢ AgEnDa, o.s. 

➢ Alidea s.r.o. 

➢ Česká biotechnologická platforma z.s. (CEBIO) 

➢ GEN-TREND, s.r.o. 

➢ Jihočeský spolek pro bioekonomiku, z.s. 

➢ R2S s.r.o. 

 

 

 

https://www.fiedler.company/
https://www.crackingbits.com/cs/
https://www.czechglobe.cz/cs/
https://www.energy-benefit.cz/
http://www.forestina.cz/
https://www.digitalnidomy.cz/
https://www.prf.jcu.cz/index.html
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Společnosti, které ukončili své virtuální zasídlení v roce 2021: 

 

➢ Česká bioplynová asociace  

➢ SWITCH-ON 

 

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, národními 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 s Městem České Budějovice na implementaci 

Strategického plánu Města ČB na období 2017 – 2027 a na přípravě Integrované územní strategie 

České Budějovice pro období 2021 - 2027 (ITI). V rámci Regionální inovační strategie se JAIP podílel 

na realizaci projektů z Akčního plánu RIS3 strategie Jihočeského kraje a úzce spolupracoval 

s národním týmem RIS3 při MPO, který definuje strategická výzkumná a vývojová témata pro další 

rozvoj a připravuje nový koncept zaměřený na komplexní řešení společenských témat – tvz. mise.  

 

Přehled projektů realizovaných v roce 2021: 

 

Akronym:   Road CSR  

Název projektu:  A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member 

States and Business Practises)  

Program:   Interreg Europe, + dodatečná výzva 

Doba realizace:  01/2017–12/2020, dodatečná výzva 8/2021–8/2022  

Informace o projektu:  http://www.jaip.cz/projekty/roadcsr 

 

Cílem projektu Road-CSR je pomoci členským státům EU uplatnit principy společenské odpovědnosti 

u MSP tak, aby se staly konkurenceschopnějšími, jejich podnikání bylo udržitelné, inovativní a 

dosahující dlouhodobé ziskovosti při dodržení společenského práva a ochrany životního prostředí. 

Cílem dodatečné výzvy je řešit negativní dopady pandemie Covid-19 na aktivity CSR ve firmách a 

organizacích. Přizpůsobit stávající a budoucí operační programy nové situaci, kdy CSR hraje klíčovou 

roli při zmírňování negativních důsledků pandemie pro podniky a společnost. 

Jihočeský kraj vyjádřil souhlas s pokračováním Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za 

období 2020-2021.  

https://www.czba.cz/
http://www.jaip.cz/projekty/roadcsr
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Akronym:   E-FIX 

Název projektu:  Energy Financing Mix  

Program:   Horizon 2020 

 Doba realizace: 03/2018 - 06/2021  

Informace o projektu:  http://www.jaip.cz/projekty/e-fix 

 

Cílem projektu bylo  připravit evropský trh – se zaměřením na střední a jihovýchodní Evropu včetně 

zemí Kavkazu – na intenzivnější využívání inovativních mechanismů financování v energetickém 

sektoru. Cílem bylo usnadnit nárůst soukromých investic do energetických projektů a služeb. 

Inovativními mechanizmy financování jsou např. crowdfunding, metoda EPC (Energy Performance 

Contracting) či leasing. Rozvoj a zavádění těchto mechanismů je doprovázen školením a přenosem 

znalostí na místní i mezinárodní úrovni. 

JAIP provozuje od roku 2021 poradenské služby v rámci Energy Finance Competence Centre - 

http://www.jaip.cz/financování-energií 

 

Akronym:   OBUVV  

Název projektu:  Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu   

Program:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Doba realizace:  09/2017 - 12/2021 

Informace o projektu:  http://www.jaip.cz/projekty/odstranovani-barier-v-uplatneni-vysledku-vyzkumu 

 

Projekt byl zaměřen na zvýšení odborné kompetence zaměstnanců a spolupráci s aplikační sférou na 

Úseku transferu technologií Biologického centra AV ČR, v. v. i. (ÚTT).  

V důsledku pandemie SARS-CoV-2 nebyla uskutečněna realizace dílčích aktivit. V této souvislosti 

zažádalo konsorcium partnerů o prodloužení realizace projektu  pro JAIP do 31. 12. 2021. 

 

 

Akronym:   CE RESPONSIBLE 

Název projektu:  Altruistic Entrepreneur, CE Sustainable Model To Support Social 

Entrepreneurship  

Program:  Interreg Central Europe 

Doba realizace:  04/2019 - 03/2022 

Informace o projektu:  http://www.jaip.cz/projekty/ce-responsible 

 

Projekt je zaměřen na vytvoření modelu udržitelného rozvoje podpory sociálního podnikání ve střední 

Evropě skrze síť spolupracujících podniků. Cílem projektu je posílit sociální podniky vytvořením silné 

http://www.jaip.cz/projekty/e-fix
http://www.jaip.cz/financování-energií
http://www.jaip.cz/projekty/odstranovani-barier-v-uplatneni-vysledku-vyzkumu
http://www.jaip.cz/projekty/ce-responsible
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sítě organizací a firem, které s nimi budou spolupracovat a tím omezí závislost sociálních podniků na 

systému dotací.  

 

Připravované projekty v roce 2021: 

 

- Vytvoření přeshraniční sítě zaměřené na principy CSR veřejné správy CSR-NET (Interreg V-A 

Rakousko –Česká republika)  - projekt na Řídícím výboru 12/22 schválen, realizace 1 – 12/22 

 

- RECONMATIC (Výzva Green Deal, Horizon Europe) – projekt ze strany EK schválen, realizace od 

7/22 

 

Další významnou aktivitou JAIP je i správa biotechnologického portálu Gate2Biotech (v české a 

anglické verzi www.gate2biotech.cz, www.gate2biotech.com). Portál provozuje JAIP bez dotace, 

aktualizaci zajišťují zaměstnanci JAIP. Šéfredaktor portálu je RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. 

 

Zefektivnění spolupráce v oblasti inovačního podnikání rozvíjí JAIP i skrze členství v několika 

uskupeních - platformách (např. spolek Transfera.cz, Česká biotechnologická platforma CEBIO, 

mezinárodní platforma Evropský region Dunaj – Vltava, sekce Výzkum a inovace, Vysoké školy a 

Kooperace podniků), projektu Power4bio, Jihočeském spolku pro bioekonomiku, z.s.. aj. 

 

Mezi další činnosti JAIP, vedoucí k podpoře výzkumné inovační politiky, patří organizace či 

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

v dané oblasti. V neposlední řadě podporuje JAIP technické vzdělávání dětí již od mateřských škol 

skrze spolupráci v mezinárodním projektu EduSTEM. 

 

2.3  Technologický transfer 

Jednou z důležitých oblastí je podpora regionálního transferu znalostí a technologií. Tomuto tématu se 

JAIP v roce 2021 věnoval 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 partnerů potenciální spolupráce a možnosti transferu nových znalostí dle požadavků 

soukromých firem v úzké kooperaci s regionálními Centry pro transfer technologií. Nově vzniklé spin-

off a start-up firmy se mohou zasídlit v I. etapě Jihočeského vědeckotechnického parku včetně 

využívání poskytovaných služeb.  

 

 

http://www.gate2biotech.cz/
http://www.gate2biotech.com/
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2.4   Podpora sociálního podnikání a společenské odpovědnosti (CSR) 

 
JAIP se zaměřuje i na činnosti, které podporují aktivity veřejné správy, podniků a jednotlivců na cestě 

k udržitelnému rozvoji. Za pomoci projektové činnosti a mezinárodní spolupráce rozvíjí JAIP v 

uvedených oblastech metodické přístupy a napomáhá šíření dobré praxe. 
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3 EKONOMICKÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021 

 
V roce 2021 hospodařil JAIP se ziskem 198 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)   1 131 tis. Kč 

Provozní dotace (podrobněji viz. příloha úč. závěrky)                 2 811 tis. Kč 

Ostatní výnosy  (úroky)               2  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 2020 (zisk 266 tis. Kč) byl zaúčtován na vrub účtu Fondy.  

K 31. 12. 2021 byl stav Fondů 3 913 tis. Kč.  
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4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2021 
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5 Výhled hospodaření pro rok 2022 
 

Rozpočet společnosti na rok 2022 byl schválen Správní radou na jednání dne 9. 12. 2021 v podobě 

umožňující realizaci základního poslání JAIP.  

 

Hlavním cílem společnosti v roce 2022 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, sociálního podnikání, 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 2022 bude JAIP pokračovat v projektových aktivitách v oblasti sociální a společenské 

odpovědnosti firem (Road-CSR, příprava pokračujících projektů do vhodných dotačních titulů), 

Vytvoření přeshraniční sítě zaměřené na principy CSR veřejné správy (CSR-NET) a na tvorbu modelu 

udržitelného rozvoje podpory sociálního podnikání ve střední Evropě (CE RESPONSIBLE). Nově 

začne realizace na výzkumném projektu RECONMATIC podpořeného z programu Horizon Europe. 

 

Dále se JAIP zaměří na mapování vhodných dotačních titulů a přípravu nových projektů z 

programového období 2021 – 2027, včetně projektů zaměřujících se na problematiku Green Deal a 

sociálního podnikání. 

 

 

V Č. Budějovicích 2. června 2022 

 
 

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

 


