
 

 

 

ROZMANITOST INOVACÍ V ČESKÝCH REGIONECH 

České osvědčené inovační postupy a zkušenosti v různorodých odvětvích 

 

 

Představitelé českých inovačních center, akademické a privátní sféry diskutovali v Bruselu se 

zástupci Evropské komise o vytváření prosperujícího inovačního ekosystému v České 

republice. Konference pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie přilákala 

přes 60 účastníků. Celodenní akce se konala 13. prosince v prostorách Výboru regionů a 

jejími hlavními koordinátory bylo Zastoupení Jihomoravského kraje při EU a Česká styčná 

kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO). 

  

Hlavním cílem konference bylo šířit povědomí o českém inovačním ekosystému a vyzdvihnout 

důležitost podpory inovací v Česku. Prezentující se zaměřili na ekonomické přínosy 

inovačního ekosystému, poukázali na úroveň inovací či na prosperující inovační prostředí v 

regionech, které je postaveno na spolupráci inovačních center po celé České republice. Mezi 

hlavní partnery akce patří Hlavní město Praha (Pražský dům v Bruselu), Inovační centrum 

Olomouckého kraje, Liberecký kraj, Moravskoslezské inovační centrum, Technologické 

inovační centrum Zlín, Plzeňský kraj a Síť vědecko-výzkumných evropských regionů (ERRIN). 

 

Konferenci otevřela úvodní zprávou komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělání a 

mládež Mariya Gabriel, kancelář CZELO následně přiblížila inovační ekosystém v České 

republice. Program byl rozdělen do dvou bloků – ranního a odpoledního. Součástí každého z 

nich byla jedna tzv. “pitch session”, neboli série krátkých prezentací jednotlivých účastníků, a 

debata. Celý den moderovala Jana Drbohlavová, národní expertka z brněnského CEITEC 

VUT vyslaná na Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (GŘ RTD). 

 

Dopolední program zaměřený na regionální politiky, strategie a perspektivy inovací se skládal 

z představení inovačních ekosystémů v jednotlivých regionech. Každý participující kraj tak 

nastínil aktuální regionální inovační situaci. Následovala panelová debata, která propojila 

regionální zástupce a zástupce z úrovně evropské. Společně diskutovali o regionálních a 

evropských aspektech, podpoře regionálních inovací v rámci Evropské unie, zejména pak o 

Nové inovační agendě EU (New European Innovation Agenda) nebo o tom, jak si jednotlivé 

regiony pomáhají zapojením se do evropských sdružení. 

 

Dalším tématem byla síť Ynovate, která propojuje inovační centra v českých regionech. Za 

Jihomoravské inovační centrum (JIC) se debaty zúčastnil RIS manažer David Uhlíř, za 

Moravskoslezské inovační centrum se zúčastnila členka představenstva a RIS manažerka 

Adéla Hradilová. GŘ RTD reprezentovala zástupkyně vedoucího oddělení Jekaterina 

Novikova, síť ERRIN pak Joanna Kubiak, která působí jako senior policy officer v bruselské 

kanceláři polského regionu Wielkopolska. Z Libereckého kraje se připojil ředitel Lipo.ink 

Philipp Roden, za Olomoucké inovační centrum manažer Tomáš Dostál, z Pražského 

inovačního institutu manažer a ředitel Tomáš Lapáček. Technické inovační centrum Zlín 

zastupoval jednatel Lukáš Trčka a Plzeňský kraj hejtman Rudolf Špoták. 

 

Odpolední část programu poskytla náhled do české inovační praxe. Nejdříve byly 

prezentovány příklady úspěšných českých startupů: 

 Nenovision 



 

 

 Statotest 

 Viderai 

 UNICO.AI, prg.ai, Recombee 

 Tri Pirogy 

 Deepeffects.ai 

 

Do následné panelové debaty se připojili také regionální agentury a inovační centra.  Hosté 

upozornili na specifické podpůrné nástroje, které vznikly v rámci českého ekosystému, ale 

mají i jasný mezinárodní přesah. Řečníky v panelové debatě byli výkonný ředitel a 

spoluzakladatel NenoVision Jan Neuman, zakladatel start-upu Statotest Petr Klokočník, 

krajský RIS3 developer Martin Holubec z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, 

proděkan pro spolupráci s průmyslem Pavel Kordík jako spoluzaklatel UNICO.AI, prg.ai a 

Recombee a Hortense Lutz-Hermellin jako členka správní rady sítě ERRIN. 

 

Závěrem shrnula Táňa Hálová Perglová ze Stálého zastoupení České republiky při EU Závěry 

k inovační agendě v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. 

  



 

 

INNOVATION VARIETY IN CZECH REGIONS 

Czech Best Practices and Experiences in Various Aspects of Innovations 

 

 

Representatives from Czech innovation centers, academia and private sector met with the 

European Commission representatives in Brussels to discuss the development of a 

prosperous innovation ecosystem in the Czech Republic. Over 60 people attended the 

conference, which was hosted under the Czech Presidency of the Council of the European 

Union. The day-long event was held on 13 December at the Committee of Regions, with the 

main organizers being the Representation of the South Moravian Region to the EU and the 

Czech Liaison Office for Education and Research (CZELO). 

 

The main goal of the conference was to raise awareness about the Czech innovation 

ecosystem and emphasize the importance of supporting innovation in the Czech Republic. 

The speakers focused on the economic benefits of the innovation ecosystem, highlighting the 

level of innovation and the prosperous innovation environment in the regions, which is based 

on the collaboration of innovation centers across the Czech Republic. The main partners of 

the conference included the Capital City of Prague (Prague House in Brussels), the Innovation 

Center of the Olomouc Region, the Liberec Region, the Moravian-Silesian Innovation Center, 

Technological Innovation Center Zlín, Pilsen Region and the European Regions Research and 

Innovation Network (ERRIN). 

 

The conference was opened by the Commissioner for Innovation, Research, Culture, 

Education, and Youth, Mariya Gabriel followed by the CZELO office with its presentation on 

the innovation ecosystem in the Czech Republic. The program was divided into two blocks – 

morning and afternoon. Each of them included a so-called “pitch session” with short 

presentations by individual speakers, followed by a debate. The entire event was moderated 

by Jana Drbohlavová, who is a Seconded National Expert Expert from CEITEC BUT in Brno 

and works at the European Commission's Directorate General for Research and Innovation. 

 

The morning program on regional policies, strategies, and perspectives on innovation included 

a presentation of innovation ecosystems in individual regions. As a result, each participating 

region described the current state of regional innovation. This was followed by a panel 

discussion that connected regional representatives as well as European level representatives. 

They discussed regional and European aspects, support for regional innovation within the 

European Union, particularly the New European Innovation Agenda, and how individual 

regions can assist one another by joining European associations. 

 

The Ynovate Network, which connects innovation centers in Czech regions, was also 

discussed. RIS Manager David Uhlíř took part in the debate on behalf of the JIC (South 

Moravian Innovation Center), Board Member and RIS Manager Adéla Hradilová participated 

on behalf of the Moravian-Silesian Innovation Center, the European Commission's Directorate 

General for Research and Innovation was represented by Deputy Head of Unit Jekaterina 

Novikova, Joanna Kubiak as a Board Member of ERRIN Network, who works also as a Senior 

Policy officer in the Brussels office of the Polish Wielkopolska Region, from the Liberec Region 

was represented by Lipo.ink and its Director Philipp Roden, from the Olomouc Innovation 

Center, Manager Tomáš Dostál, from the Prague Innovation Institute, Manager and Director 



 

 

Tomáš Lapáček, Technical Innovation Center Zlín was represented by the Executive Director 

Lukáš Trčka and the Pilsen Region were represented by Governor Rudolf Špoták. 

 

The afternoon session of the program provided an overview of Czech innovation practice. At 

the beginning, successful examples of Czech startups were presented: 

 Nenovision 

 Statotest 

 Viderai 

 UNICO.AI, prg.ai, Recombee 

 Tri Pirogy 

 Deepeffects.ai 

 

Regional agencies, and innovation centers join also the subsequent panel discussion. The 

guests focused on specific support tools that were developed within the Czech ecosystem but 

have a clear international implication. Speakers in the panel debate were Executive Director 

and co-founder of NenoVision Jan Neuman, founder of Statotest Petr Klokočník, regional RIS3 

Developer Martin Holubec from the Regional Development Agency of the Pilsen Region, Vice-

Dean for cooperation with industry Pavel Kordík as co-founder of UNICO.AI, prg.ai, and 

Recombee and Hortense Lutz-Hermellin as a Chair of the Board of ERRIN network. 

 

Lastly, Táňa Hálová Perglová from the Permanent Representation of the Czech Republic to 

the EU provided a summary of the outcomes of the innovation agenda within the context of 

the Czech Presidency of the Council of the European Union. 

 

 

 

 

 

 


