
  

 

 

   
 

Zápis z jednání Rady pro inovace JMK a Pracovní skupiny pro RIS3 
Regionální stálé konference JMK 

 

Dne 9. 12. 2021 proběhlo prostřednictvím webové aplikace Zoom jednání Rady pro inovace 

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) a současně Pracovní skupiny Regionální 

stálé konference pro RIS3. 

 

Zasedání Rady pro inovace se zúčastnili tito členové a hosté:  

Přítomni členové (20): 

Kvizda Martin MUNI 

Hlavenka Jiří JMK 

Hrabí Michal Phonexia 

Chládek Petr JIC 

Janáček Martin SAP 

Koláčný Tomáš SMB 

Foltýn Pavel Univerzita obrany 

Kundrata Miroslav Nadace Partnerství 

Klimánek Martin MENDELU 

Palas Petr Kentico Software 

Psota Tomáš KHK 

Ptáčníková Monika Czechitas 

Střelec Petr Thermo Fisher Scientific 

Szaszi Tomáš Honeywell 

Grmela Lubomír VUT 

Vlček Radomír Sdružení moravských pracovišť AVČR 

Libor Opluštil RRAJM 

Kostka Michal BioVendor 

Šifalda Miloš JCMM 

Muchna Václav Y-Soft 
 

Omluvení členové (5): 

Oslzlý Petr JAMU 

Celer Vladimír VFU 

Šmíd Luděk RedHat 

Klíma Jaroslav Tescan Orsay Holding 

Musilová Jana LIKO-S 
 

 

 



 

   
 

   
 

 

Přítomní hosté (4): 

Abassi Milad RIS JMK 

Kubeš František SMB 

Uhlíř David RIS JMK 

Minařík Ivo JMK 

 

Program jednání:    

1. Úvodní slovo předsedy Rady pro inovace 

2. Projednání nových projektů do Akčního plánu RIS 2021 – 2027 

3. Vyřazení projektu Přírodovědné stelárium z akčního plánu RIS JMK 

4. Projednání aktualizace Akčního plánu RIS 

5. Různé 

 

Usnesení: Rada pro inovace JMK schvaluje navržený program. 

Usnesení bylo jednohlasně konsensuálně přijato. 

 

1. Úvodní slovo předsedy Rady pro inovace 

Na úvod jednání vysvětlil předseda Rady pro inovace Jiří Hlavenka důvod zkrácení programu na 

nezbytné body k projednání. Dále oznámil, že s příznivější pandemickou situací se uspořádá osobní 

setkání, na kterém by se probraly složitější body k diskusi. 

 

2. Projednání nových projektů do Akčního plánu RIS 2021 – 2027 

Ve druhém bodě bylo představeno šest nových projektů, které Koordinační skupina RIS navrhla na 

zařazení do Akčního plánu RIS JMK.  

Prezentace prvních dvou projektů - Fabhouse a FabLab University se ujal Tomáš Mejzlík manažer 

FabLab Brno (viz příloha č. 1 a č. 2). K projektu Fabhouse dodal manažer RIS JMK David Uhlíř, že 

tento projekt nahrazuje v Akčním plánu RIS projekt č. 42 Studie proveditelnosti Brněnského centra 

neformálního vzdělávání. K projektům další dotazy nebyly. 

Třetí projekt Start Your Business (studentská podnikatelská soutěž) představil prorektor MUNI 

Martin Kvizda (viz příloha č. 3). Václav Muchna (Y Soft) se zeptal na rozdíl mezi aktivitami tohoto 

projektu a služeb JICu zaměřených na studenty. Martin Kvizda odvětil, že rozdíl je v rozsahu a 

kapacitě. Tato soutěž slouží jako pomyslný předvýběr pro služby JICu, na které se budou směřovat 

vítězové projektu Start Your Business. Petr Chládek (JIC) zdůraznil, že jde o již probíhající a kvalitní 

spolupráci, ve které JIC dodává studentům metodiku a MUNI kapacity a propagaci mezi studenty.  

Václav Muchna (Y Soft) ocenil tento přístup. Připomněl, že nebýt Masarykovy univerzity a JICu, tak Y 

Soft dnes neexistuje.  



 

   
 

   
 

Čtvrtý projednávaný projekt ProBiovet - prototypovací laboratoř Výzkumného ústavu veterinárního 

lékařství (VÚVEL) představila zástupkyně VÚVEL Ildikó Csölle-Putzová (viz příloha č. 4). 

Michal Hrabí (Phonexia) se ptal na to, co by pomohlo zvýšit přínos projektu. 180 mil Kč není malá 

investice. Dle paní Csölle-Putzové se přínos zvýší posílením spolupráce mezi akademiky a soukromou 

sférou. Neméně důležitá je taky podpora podnikavosti mezi studenty. Dále paní Csölle-Putzová 

zmínila, že podpora start-upů v oblasti life science je drahá a s velmi nejistým výsledkem. Nicméně 

momentálně mají 20 memorand o spolupráci s firmami. Projekt je též stavěn modulárně, což umožní 

upravovat laboratoř dle potřeb a specifik vyvíjeného produktu.  

Petr Střelec se ptal na ambici produktizace, tedy na stav, kdy má produkt průmyslové využití. Ambice 

projektu je dle paní Csölle-Putzové dostat na trh každý rok alespoň dva produkty.  

Pátým projektem je ESA BIC 2 - vesmírný inkubátor, který navazuje na úspěšně dokončený ESA BIC 1. 

Projekt představila manažerka inkubátoru v Brně Lucie Fojtová z JIC (viz příloha č. 5). Václav Muchna 

(Y Soft) pogratuloval k výsledku prvního běhu. Je to podle něj skvělý výsledek a vzorový projekt  

v oblastí inovací.  

Poslední projekt Velevet Innovation Meet upy představil manažer RIS David Uhlíř, který je zároveň 

garantem projektu (viz příloha č. 6). Michal Hrabí (Phonexia) a Václav Muchna (Y Soft) oceňují fakt, 

že tyto meet upy vytváří prostor pro potkávání lidí z různých oborů, protože právě tak vznikají 

inovativní myšlenky. K projektu nebyly žádné další dotazy.  

 

Usnesení: Rada pro inovace JMK schvaluje zařazení všech šesti předložených projektů do Akčního 

plánu RIS 2021–2027. 

Usnesení bylo jednohlasně konsensuálně přijato. 

 

3. Vyřazení projektu Přírodovědné stelárium z akčního plánu RIS 

JMK 

Po dohodě s nositelem projektu Hvězdárnou a planetáriem Brno se rozhodlo projekt z Akčního plánu 

RIS vyřadit. Projekt se nepodařilo od roku 2013 posunout do fáze realizace a v tuto chvíli není jisté, 

kdy by k realizaci došlo, protože v dohledné době nejsou finanční prostředky na realizaci.  

Usnesení: Rada pro inovace JMK schvaluje vyřazení projektu Přírodovědné stelárium z Akčního plánu 

RIS 2021–2027. 

Usnesení bylo jednohlasně konsensuálně přijato. 

 

4. Projednání aktualizace Akčního plánu RIS JMK 

Tabulka Akčního plánu RIS nabyla nový sloupec, ve kterém je stručný popis aktuálního stavu, ve 

kterém se projekt nachází. K tomuto bodu nebyl žádný dotaz.  

Usnesení: Rada pro inovace JMK bere na vědomí aktualizovanou podobu Akčního plánu RIS 2021–

2027. 



 

   
 

   
 

Usnesení bylo jednohlasně konsensuálně přijato. 

 

 

5. Různé 

V různém otevřel Jiří Hlavenka k zamyšlení téma, které je v RIS JMK pojmenováno jako tzv. 

externalita, tedy téma, o kterém víme, že ovlivňuje inovační a podnikatelské prostředí v regionu, ale 

z pozice regionu je jeho řešení velmi obtížné. Jednalo se o téma migrační politiky, a to zejména v 

souvislosti s příchodem vysoce kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců. Téma krátce okomentoval 

Václav Muchna, který byl iniciátorem diskuse nad těmito externalitami na minulém jednání RIS JMK 

(17. 6. 2021). Diskuse se k tomuto bodu nekonala, jelikož se bod zařadí do následujícího jednání 

Rady, které proběhne dle pandemické situace osobně.  

 

V Brně dne 9. prosince 2021 

 

 

…..................................................    ….................................................. 

   Ing. Jiří Hlavenka             Ing. Ivo Minařík, MPA 

radní Jihomoravského kraje                                        vedoucí Odboru regionálního rozvoje 

                    Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

 

 

 

….................................................. 

      Dr. David Uhlíř 

    manažer RIS JMK 

 


