
 

 

Krajská rada pro inovace – zápis ze zasedání  
 

Datum 15/03/2021 
(14:00–15:30) Teams 

Účastníci KRPI: J. Kozel, L. Valtr, E. Malinová, V. Velebný, R. Línek, M. Sláma, K. Štefančová, J. 
Smetanová, M. Kovářová, P. Srdínková, Z. Němec, T. Vlasák, J. Málek, M. Janovský, M. 
Charvát, O. Brýdl, L. Švadlenka, S. Medřický, P. Vorel, J. Ptáček, P. Mazánek 
 
Smart Akcelerátor II: J. Klekar, P. Paukrtová, P. Henychová, D. Palivec, L. Hegrová, K. 
Járová, E. Baboráková Kútová, E. Honců, J. Gregor, O. Tušl, Z. Ondernická, J. Návesník 
 
Fibertex: O. Báča, R. Kalvoda 
 

Omluveni KRPI: L. Čapek  
 

Nepřítomni KRPI: M. Krupka, M. Kortyš, B. Bernášek, J. Doležal, R. Bednář, V Sotona, J. Hyršl 
 

 
 
 

Agenda schůzky: 
 

▪ Úvodní slovo 
▪ Volba předsedy a změny ve členství 
▪ Pilotní ověření - výsledky výzvy 
▪ Asistenční vouchery - průběh výzvy 
▪ Představení redesignu webu paradnikraj.cz 
▪ Seznámení s marketingovým konceptem "Tvoříme" 

▪ Diskuze a závěr 
 

Poznámky: 
 

- Jednání a/nebo hlasování se zúčastnilo 21 členů KRPI 
 

- Jana Klekar představila webové stránky paradnikraj.cz a digitální portál KRPI 
o Členové KRPI byli seznámeni s postupem, jak používat tento nástroj a jak hlasovat 
o Dle reakcí i viditelných aktivit (hlasování) se všem členům podařilo aktivovat svůj účet a s aplikací 

začít pracovat 
o Vzhledem k nestandardní situaci (on-line forma jednání, nový hlasovací nástroj) byl konečný termín 

pro hlasování stanoven na 16, 3, 2021, 12:00 hodin 
o Členové byli dále informováni o tom, že pro komunikaci s nimi bude nově používána e-mailová adresa 

kontakt@paradnikraj.cz 
 

- Rada Pardubického kraje navrhla jako nového předsedu radního za rozvoj a inovace, p. Valtra  
o Ladislav Valtr byl zvolen předsedou KRPI 17 hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti  

 
- Jana Klekar představila záměr k zefektivnění KRPI, s tímto záměrem souvisí i změna členské struktury KRPI 

tak, aby v ní měli své zastoupení důležití aktéři krajské inovačního ekosystému a současně dlouhodobě 
neaktivní členové nekomplikovali usnášeníschopnost KRPI (všichni členové navržení na odvolání splňují 
podmínku nulové či marginální účasti v posledních dvou letech a současně neprojevili zájem o pokračování 



 

 

činnosti v rámci KRPI). Někteří členové sami požádali o ukončení členství, popř. se jejich členství stalo 
irelevantním z důvodu ukončení činnosti v instituci, kterou v KRPI zastupovali 
 

- Proběhlo hlasování o přijetí nových členů KRPI a odvolání stávajících členů 
o Všechny volby podpořilo 17 členů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti 
o Novými členy KRPI tak jsou: Eva Malinová (Krajská hospodářská komora Pardubického kraje), Michal 

Sláma (Pardubický kraj), Miroslav Janovský (Krajský úřad Pardubického kraje), Michaela Kovářová 
(MAS Pk) 

o Odvoláni byli: Jiří Doležal, Jiří Janků, Michal Svoboda, Karel Novák, Jozef Koprivňanský, Jiří Míča, Petr 
Kalenda, Jaromír Hvížďala, Petr Novák 
 

- Jana Klekar prezentovala průběh výzvy Pilotní ověření a 4 předložené žádosti 
o Pro přijetí představených projektů hlasovalo 20 členů, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti 
o Členové byli dále informováni o záměru vyhlásit druhou výzvu s tím, že se nově mohou zapojit i 

soukromé školy; počítá se s podporou minimálně dvou projektů 
 

- Jana Klekar informovala členy KRPI o vývoji Asistenční výzvy 
 

- Jana Klekar informovala členy KRPI o záměru vyhlásit výzvu v programu Kreativní vouchery 
 

- T. Vlasák a O. Báča představili záměr firmy Fibertex 
o Projekt má podporu agentury CzechInvest, jedná se o mimořádnou příležitost, že právě Česká 

republika a Pardubický kraj byly vybrány k této investici, alespoň morální podpora ze strany KRPI by 
mohla být velmi užitečná. 

o Jana Klekar navrhla přidání záměru do Akčního plánu 
o Návrh vyslovit podporu investičnímu záměru společnosti Fibertex byl přijat počtem 19 hlasů, nikdo 

se nezdržel, nikdo nebyl proti 
 

- Jana Klekar představila kampaň Tvoříme a mediální plán 
 

- Diskuze – mapa škol, zd. Hlas. 
o Proč jsou firmy prezentované na webu Parádní kraj z Pk, ale školy z celé republiky? – Tato sekce bude 

ještě upravena; myšlenka je taková, že zobrazeny budou primárně střední školy z Pk a vysoké školy 
z celé ČR 

o Proč je v aplikaci pro hlasování vyžadováno zdůvodnění zamítavého stanoviska či zdržení se? – 
Organizátoři by uvítali zpětnou vazbu, na jejímž základě by případně mohli operativně a efektivně 
měnit přístup k daným tématům; vyplnění tohoto pole je v aplikaci nastaveno jako povinné, pokud 
však člen nechce své důvody sdělit, stačí do pole vložit např. pomlčku 

 
 
 
 
 
 
 
 Zapsal: Ondřej Tušl 
 

 
 
 
 
 


