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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

 

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 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 a inovačního podnikání v regionu vedoucích ke 

zvýšení prosperity.  

 

1.3 Zaměření společnosti 

 

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. 
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 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 Akreditace společnosti  

 

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 

Vzdělávání vzdělavatelů malých Edisonů určené pro učitele mateřských škol 

Soft skills pro pedagogy MŠ 

 

1.5 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 jižních Čech        Společnost vědeckotechnologických parků 

Úřad práce v ČB             Hospodářský park České Velenice 

CzechInvest v ČB        Technologické centrum Písek 

Jihočeské muzeum  
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1.6  Změna zakládací listiny a složení řídících orgánů v roce 2016 

 

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

26. 4. 2016 a 29. 11. 2016. 

 

Změny složení řídících orgánů společnosti za rok 2016: 

Správní rada JAIP:  

- rezignace pana Ing. Františka Štangla 

- novým členem se stal doc. Ing. Marek Vochozka, MBA. Ph.D. 

 

Rada konzultantů JAIP: 

- novým členem se stal doc. Ing. Marek Vochozka, MBA. Ph.D. 

 

Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2016 

- Statutární orgán společnosti (9 členů) – správní rada 

- Kontrolní orgán společnosti (3 členové) – dozorčí rada 

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

- Ředitel 
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Správní rada JAIP 

Jméno Titul Funkce Organizace 

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

Grubhoffer Libor Prof. RNDr. CSc. člen Biologické centrum AV ČR  

Kubeš Jan Ing. člen Belis s.r.o. 

Lakomý Jaroslav  Ing. člen Společnost vědeckotechnologických 

parků ČR, Agrien spol. s.r.o.  

Moravec Ivo  Ing. člen Statutární město ČB 

Polívka Tomáš Prof. RNDr. CSc. místopředseda Jihočeská univerzita v ČB 

Sehnal František  Prof. RNDr. CSc. člen Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Slíva Jaromír  Ing. člen Jihočeský kraj 

Vochozka Marek Doc. Ing. MBA 

Ph.D. 

člen Vysoká škola technická a 

ekonomická v ČB 

 

Dozorčí rada JAIP 

Jméno Titul Funkce Organizace 

Křivan Jaroslav  Ing předseda Hospodářský park České Velenice 

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

Smudková Iva  Ing. člen CzechInvest v ČB 

 

Rada konzultantů 

Jméno Titul  Funkce Organizace 

Bártů Robert Ing. člen Agroteam s.r.o. 

Cílek Tomáš  Ing. PhD. člen RERA, a. s.  

Dvořák Miroslav  Ing. člen Jihočeská hospodářská komora 

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

Grubhoffer Libor  Prof. RNDr. CSc. člen Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Jirsa Tomáš  Ing. člen Město Hluboká nad Vltavou 

Křivan Jaroslav Ing. člen Hospodářský park České Velenice  
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Kubeš Jan  Ing. člen Belis s.r.o. 

Lakomý Jaroslav  Ing. člen Společnost vědeckotechnických 
parků ČR 

Loukota Ivan  Ing. člen Úřad práce v ČB 

Mlčák František Mgr. člen Jihočeský vědeckotechnický park, 
a.s. 

Moravec Ivo  Ing. člen Statutární město ČB 

Pechar Libor  Doc. RNDr. CSc. člen Jihočeská univerzita v ČB 

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

Polanský Radovan  člen Technologické centrum Písek 

Polívka Tomáš Prof. RNDr. CSc. člen Jihočeská univerzita v ČB 

Průcha Luboš Ing. člen Krajský úřad Jihočeského kraje  

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

Slíva Jaromír Ing. člen Jihočeský kraj 

Smudková Iva Ing. člen Agentura CzechInvest 

Štangl František  Ing. člen Jihočeské muzeum 

Vácha František  Doc. RNDr. PhD. člen Jihočeská univerzita v ČB 

Vochozka Marek 
Doc. Ing. MBA 

Ph.D. 
člen Vysoká škola technická a 

ekonomická 

 

Ředitelka Ing. Michaela Novotná 
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2 PŘEHLED ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2016 
 

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 vytvoření vhodných podmínek, které firmám 

zajistí rozvoj jejich podnikatelských záměrů. 

 

V roce 2016 se v I. etapě JVTP nově zasídlily tyto firmy: 

 

HappyMary s.r.o. 

Společnost HappyMary je jednou z novinek na trhu v oblasti využití přírodních produktů pro výrobu a 

vývoj kosmetických přípravků. Věnuje se výrobě přírodní kosmetiky bez syntetických konzervačních 

látek, barviv, plnidel a chemických přísad inovativními metodami. 

http://www.happymary.cz/ 

 

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

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí 

nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změny a jejich dopad na 

atmosféru, biosféru a lidskou společnost. 

Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady 

měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a 

chování společnosti. Úzce spolupracují s komerční sférou, kde společně ověřují své výsledky 

výzkumu. 

http://www.czechglobe.cz/cs/ 

 

LARX s.r.o. 

Společnost LARX s.r.o. se zabývá vývojem a provozováním technologií chytré domácnosti LOXONE, 

především pak vývoji inovativní webové aplikace (vizualizace) pro ovládání chytrého domu přes 

webový prohlížeč, nezávisle na zařízení (platformě). Produkt je v České republice známý pod 

obchodním označením digitalnidomy.cz či LARX.cz a na zahraničních trzích (zejména evropských) 

pak pod označením LARX-digital.com. 

http://www.digitalnidomy.cz/ 

 

Tomáš Gottwald 

Předmětem podnikání jsou konstrukční a vývojové práce v oboru strojírenství. 

 

http://www.happymary.cz/
http://www.czechglobe.cz/cs/
http://www.digitalnidomy.cz/
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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 JAIP spolupracoval na implementaci koncepčního dokumentu 

Krajské přílohy k národní RIS3 strategii a IPRU České Budějovice. 

 

JAIP participoval i na aktivitách biotechnologické platformy CEBIO, jejíž hlavním posláním je stát se 

národní technologickou platformou (NTP) v oblasti biotechnologií a jejich využití, identifikovat a hájit 

zájmy svých členů v této oblasti a prosazovat je na evropské úrovni a v neposlední řadě propojovat 

výzkum a průmysl vyúsťující v aplikační vědecko-výzkumné a inovační aktivity. V současné době se 

jedná o dalších aktivitách platformy a jejím fungování. 

 

Dále se JAIP věnuje i projektové činnosti. V roce 2016 připravil, ve spolupráci s partnery, projektové 

žádosti do OP VVV (JAIP jako partner projektu), Interreg Europe (partner projektu), Danube 

Transnational Programme (partner projektu) a 2x Central Europe (vedoucí partner projektu). Z pěti 

podaných projektů byly tři projekty schváleny k realizaci. 

 

JAIP i nadále spravuje 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 sítích (Evropský region Dunaj – Vltava, sekce Výzkum a 

inovace, Vysoké školy a Kooperace podniků). 

 

Mezi další činnosti JAIPu, 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 roce 2016 se jednalo např. o tyto akce: Industry 4.0 – how to deal with I4.0, 

konference Biotechnologie 2016 (ve spolupráci s RKO jižní Čechy) či Technologická burza v Písku (ve 

spolupráci s CLB Písek). JAIP se podílí i na vzdělávání studentů Ekonomické fakulty JU v ČB, a to jak 

formou přednášek, tak formou spolupráce se studenty na konkrétních projektech. V roce 2016 

spolupracoval JAIP s více než 30 subjekty z řad firem, vědeckých institucí, institucí veřejné správy a 

dalších. 

 

http://www.gate2biotech.cz/
http://www.gate2biotech.com/
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2.3 Podpora akcelerace firem 

 

Činnosti zahrnuté v této oblasti se v roce 2016 zaměřovaly především na podporu začínajících 

inovačních firem.  

 

V roce 2016 JAIP poprvé spustil akcelerační program pro začínající podnikatele s názvem 

ideaSTART. Po několika měsících příprav a propagace směrem k cílovým skupinám byl program 

začátkem listopadu zahájen. Jednalo se o intenzivní vzdělávání v délce 80 hodin, z toho 60 hodin 

připadalo na celodenní semináře na konkrétní témata a 20 hodin na individuální konzultace účastníků 

s lektorem. V závěru programu, na tzv. Demo dni, zúčastnění podnikatelé prezentovali své 

podnikatelské plány a vize před odbornou komisí složenou z vybraných mentorů programu 

ideaSTART. O pilotní běh akceleračního programu projevilo zájem 10 začínajících podnikatelů, 

z nichž bylo do programu vybráno 6 podnikatelů. V roce 2017 plánuje JAIP další ročník ideaSTARTu, 

který bude doplněn o podněty účastníků loňského kola. 
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3 EKONOMICKÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016 

 
V roce 2016 hospodařil JAIP se ztrátou 22 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)   625 

Provozní dotace (podrobněji viz. příloha úč. závěrky)              1 828 

Ostatní výnosy                                      374        

 

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 2015 (zisk 1 352 tis. Kč) byl zaúčtován ve prospěch účtu 

Fondy.  

K 31. 12. 2016 byl stav Fondů 4 851 tis. Kč.  
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4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2016 
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