Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
tajemnice výboru: Leona Šafářová, tel. 386 720 147, e-mail: safarova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice dne 7. 10. 2021

Zápis č. 6/21
z 6. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se konalo dne 6. 10. 2021 od 14.00 hodin
v Jihočeském vědeckotechnickém parku, a.s. v Českých Budějovicích
Přítomni:

Radek Hloušek
Jaroslav Havel
Ing. Jiří Kulík
Bc. Miroslav Pekař, DiS.
Josef Soumar
David Šašek, DiS.
Ing. Bohuslav Švehla

Omluveni:

Ing. Pavel Mádl
Ing. Ivo Moravec
Bc. Irena Ravandi, DiS.
Jan Jelínek
Ing. Milan Třebín
Ing. Václav Valhoda

Hosté:

Mgr. František Mlčák – ředitel JVTP, a.s.
Ing. Lenka Chrobočková – ekonomka, projektová manažerka JVTP, a.s.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Přivítání ředitelem společnosti JVTP a.s. Mgr. Františkem Mlčákem – seznámení s činností a aktuálním
stavem parku
3. Diskuse, různé
4. Závěr
K bodu 1 programu jednání
Zahájení
Jednání zahájil předseda Hospodářského výboru (HV) Radek Hloušek. Přivítal přítomné členy výboru a
zástupce Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) – ředitele Mgr. Františka Mlčáka a Ing. Lenku
Chrobočkovou. Přítomno 7 členů výboru, z jednání se omluvili členové výboru P. Mádl, I. Moravec, I. Ravandi,
M. Třebín, V. Valhoda a J. Jelínek, který se omluvil, že v tomto roce se jednání výboru již nezúčastní, neboť
z časových důvodů není schopen naplánovat příjezd do ČR v době zasedání.
K bodu 2 a 3 programu jednání
Seznámení s činností a aktuálním stavem parku, diskuse
R. Hloušek – úvodem konstatoval, že 100 % vlastníkem JVTP je Jihočeský kraj; požádal ředitele JVTP
o seznámení – čím se park zabývá, proč byl založen, jaké jsou hlavní cíle parku, jak vypadá situace
s rozšířením parku aj. Tyto informace budou pro členy důležité pro další případné rozhodování ve věci JVTP.
F. Mlčák – poděkoval členům za zájem získat informace o parku a uskutečnění jednání v prostorách JVTP.
Představil kolegyni Ing. Lenku Chrobočkovou, která je ekonomkou a projektovou manažerkou parku. Seznámil
s prezentací, která bude na žádost člena výboru M. Pekaře poskytnuta všem členům výboru. Uvedl, že projekt
parku byl realizován z dotačních titulů; udržitelnost projektu je 10 let (zbývají 2 roky); park je akciová
společnost ve 100 % vlastnictví Jihočeského kraje, který se podílí na financování projektu. Představil vznik
objektu, finanční prostředky, termín realizace, celkovou plochu včetně plochy k pronájmu, vize parku, cíle
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podpory včetně dalších aktivit, počet firem, které prošly JVTP od vzniku do současnosti, počet a přehled
zasídlených firem.
R. Hloušek – doplnil, že se jedná o akciovou společnost ve vlastnictví kraje, která netvoří zisk, ale poskytuje
služby.
L. Chrobočková – seznámila přítomné s jedním z pilotních programů na podporu malých a středních firem
v regionu, který je financován z ESF s názvem Podpora Trendů (PoTr) – podpora bude realizována formou
poskytování zvýhodněných expertních poradenských služeb pro malé a střední podniky Jihočeského kraje
v různých oblastech. Požádala o případné informování o této možnosti, JVTP uvítá každou další firmu, kterou
bude možno podpořit a posunout. Odkázala na webové stránky parku, kde jsou bližší informace k programu.
F. Mlčák – doplnil, že tato nabídka platí i pro podnikatelské vouchery.
F. Mlčák – popsal jednotlivé části objektu JVTP a konstatoval, že se jedná nejen o kancelářské prostory, ale
převážně o laboratorní prostory pro biotechnologické služby. Zodpověděl dotazy členů výboru - J. Soumara,
zda existuje podmínka, aby firmy v rámci rozpočtového určení daní (RUD) sídlily v Jihočeském kraji a R.
Hlouška ohledně vědeckotechnických parků v ostatních krajích, kdy JVTP rozlohou patří k výrazně menším
parkům.
F. Mlčák – na žádost J. Kulíka vysvětlil, že smyslem parku je podporovat malé a střední firmy, které mají
nějaký zajímavý inovativní produkt, nápad, myšlenku a posunout je, aby se produkt stal konkurenceschopný
na trhu. Podporují se tím, že se jim poskytuje zvýhodněný nájem a zvýhodněné služby, což je jedna
z povinností projektu, a to v návaznosti na tzv. předávání části poskytnuté dotace.
L. Chrobočková – na dotaz J. Kulíka, zda se jedná pouze o oblast biologie, uvedla, že se musí jednat
o inovativní produkt, který bude splňovat podmínky vědeckotechnického parku - musí mít vývoj, musí být
spolupráce s výzkumnými organizacemi, s vysokými školami atd.
F. Mlčák – k dotazům J. Kulíka potvrdil, že projekt byl směřován do biotechnologií z důvodu blízkosti
univerzity, biologického centra akademie věd. Zároveň potvrdil, že parky v ostatních krajích jsou zaměřeny a
specializují se v různých oblastech (např. specializace pouze na IT). Seznámil se zkušenostmi ze zahraničí,
JVTP spolupracuje s parkem v Rakousku (v Linci). Dále odpověděl, že obsazenost firem v JVTP je na 100 %
již několik let.
L. Chrobočková – k dalšímu dotazu J. Kulíka informovala o nákladech na provoz parku, které se každý rok liší
– v roce 2020 byla dotace na provoz 8 mil. Kč, z toho 4,5 mil. Kč poskytnuto malým a středním podnikům; tzn.
náklady na provoz činily 3,5 mil. Kč; z této částky se podařilo ušetřit prostředky, které byly dále vynaloženy
na uspořádání stážového programu pro doktorandy a firmy.
B. Švehla – vznesl dotaz, zda probíhá spolupráce s vědeckotechnickými parky (inovačními centry) k přenosu
know-how napříč ČR a regiony. Uvedl své poznatky, kdy v Linci je intenzivně podporován rozvoj těchto aktivit
a areálu, čímž přetahují doktorandy a studenty z Jihočeské univerzity, kterým nabídnou lepší zázemí a vyšší
platy.
F. Mlčák – uvedl, že park je akreditovaným vědeckotechnickým parkem a je zapsán v tzv. svazu
vědeckotechnických společností a zkušenosti se přenášejí. Zmínil park v Brně, který byl vybudován jako první
a má obrovský náskok před ostatními; podmínky pro aktivity jsou totožné, rozdíl je v objemu finančních
prostředků a v počtu osob, které se na činnosti podílí; tento park se dynamicky rozvíjí.
B. Švehla – poukázal na vývoj mezd (Jihočeský kraj propad, Jihomoravský kraj růst), je potřeba si dát do
širšího kontextu. Uvedl, že aktivity parku podporuje, je za ně rád. Je potřeba si uvědomit, že JVTP je jako
„Popelka“ v porovnání s ostatními regiony střední Evropy.
F. Mlčák – uvítal tuto věcnou diskusi, z které je patrno, v jaké pozici se park nachází. Šance posunu JVTP je
otázkou dalších jednání, rozhodování, dotačních titulů atd.
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J. Soumar – poukázal na ekonomickou a finanční část – HDP ČR a rozpočtové určení daní, kde vznikají i
otázky, zda má smysl parky provozovat či nikoliv.
L. Chrobočková – na dotaz D. Šaška uvedla konkrétní zasídlené firmy v JVTP s novou technologií.
J. Kulík – poukázal, že příspěvek z Jihočeského kraje na provoz parku je minimální; v případě zvýšení
příspěvku může být park v horizontu několika let (15 – 20 let) pro občany bonus.
F. Mlčák – k rozvoji JVTP uvedl reálnou představu: JK zadal zpracování studie, jejímž cílem bylo zmapovat
prostředí a vytipovat v okolí vhodné lokality pro realizaci rozšíření parku. Studie byla zpracována, v důsledku
voleb došlo ke změně vedení kraje – JVTP spadá do gesce náměstkyně hejtmana doc. Ing. Lucie Kozlové,
Ph.D., která se se studií seznamuje. Představil 4 konkrétní lokality, které studie zahrnuje včetně financování.
Odpověděl na dotaz J. Kulíka, že dosavadní zkušenosti z ostatních krajů jsou, aby rozvojová etapa byla
soustředně k centru parku tzn. v Českých Budějovicích. V současné době případná realizace rozvoje JVTP
není po projednání s paní náměstkyní a představenstvem prioritou.
B. Švehla – vznesl dotaz, zda probíhá spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK), která má
blízko k podnikatelům. Docházelo by k popularizaci aktivit, které park poskytuje. Uvedl, že se zabývá dotacemi
a existují dotační tituly na popularizaci aktivit; doporučuje sledovat vyhlášení a přihlásit se do příslušného
programu. Zároveň upozornil, že chybí informovanost o činnosti parku k veřejnosti.
F. Mlčák – sdělil, že park s JHK spolupracuje; např. pro popularizaci podnikatelských voucherů a dalších
aktivit využívá i oblastní pracoviště komory; spolupráce je výborná; zástupci komory jsou i v hodnotících
komisích. Dále uvedl, že nejvíce se osvědčilo osobní setkání s firmami v regionu.
L. Chrobočková – doplnila, že se park snaží zintenzivnit i spolupráci s místními akčními skupinami (MAS).
J. Soumar – uvedl, že si váží práce a činnosti JVTP. Uvítal by pokračování parku a doporučil zapracovat na
dostatečné informovanosti.
R. Hloušek – zmínil, že JVTP je velmi složité téma s dobrou vizí. Poděkoval za podané informace a za věcnou
diskusi.
F. Mlčák – uvítal získání nového okruhu lidí, kterým mohl činnost parku představit. Uvedl, že možnosti
propagace parku jsou omezené, neboť nemá marketingového specialistu ani PR oddělení.
J. Havel – nabídl pomoc při jednání s MASkami, které mají území zmapované a dokážou zrealizovat
propagaci v rámci technické pomoci (semináře, školení), vytipovat podnikatele aj.
K bodu 4 programu jednání
Závěr
Předseda výboru R. Hloušek poděkoval přítomným členům za účast a za zájem se s činností parku seznámit.
Rovněž poděkoval zástupcům JVTP řediteli Mgr. Mlčákovi a Ing. Chrobočkové za zprostředkování dnešního
jednání.
Příští jednání Hospodářského výboru se bude konat dne 24. 11. 2021 na Krajském úřadu JK v zasedací
místnosti Secese, č. dv. 3076. Jednání bylo ukončeno v 15.40 hodin.

Zapsala:

Leona Šafářová

Ověřovatel:

Radek Hloušek, předseda
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