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podnikání

Nejdéle v tuzemsku fungující agenturu na 
podporu inovativního podnikání, Jihomorav-
ské inovační centrum (JIC), povede nový ře-
ditel. Valná hromada zvolila do čela JIC Pet-
ra Chládka, který v organizaci dosud působil 
jako manažer Regionální inovač-
ní strategie Jihomoravského kra-
je. Nový post přebírá s plánem 
navázat na dosavadní úspěchy 
a dál centrum rozvíjet. 

Rozhodnutí valné hromady 
bylo jednoznačné, volbu Petra 
Chládka jako nového ředitele po-
tvrdili zástupci všech zřizovatelů 
JIC, kterými jsou Jihomoravský 
kraj, statutární město Brno, Ma-
sarykova univerzita, Vysoké uče-
ní technické v Brně, Mendelova 
univerzita v Brně a Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno. „Jižní Mo-
ravu uvádějí zahraniční experti jako příklad 
dobře odváděné regionální inovační politiky 
pro další evropské země na východ i na západ. 
Petr Chládek má na tom jako tvůrce regio nální 
inovační strategie velký podíl. Disponuje hlu-
bokým vhledem do dění v akademické, korpo-
rátní i start-upové sféře, který může ve vede-

JIC má nové vedení: ředitelem se stal Petr Chládek
ní JIC dobře zúročit,“ uvádí k volbě předse-
da valné hromady JIC a náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Jan Vitula. 

Nový ředitel se funkce ujal 1. července. 
Plánuje plynule pokračovat v rozvoji dalších 

aktivit na podporu inovativního 
podnikání na jižní Moravě. „Klí-
čovými oblastmi pro další rozvoj 
JIC je pro mě popularizace pod-
nikání u středoškoláků a vysoko-
školáků, podpora přenosu zna-
lostí z akademické do soukromé 
sféry, intenzivnější využívání ko-
munity business angels i sdíle-
ní know-how organizace dalším 
regionům,“ nastiňuje svou vizi 
nový ředitel JIC Petr Chládek. 

Dosavadní ředitel Jiří Hude-
ček byl v čele JIC čtrnáct let. Stál 

u vzniku celé organizace, u otevření první 
dceřiné společnosti – centra výzkumu, inova-
cí a pokročilých technologií se zaměřením na 
strojírenskou výrobní techniku INTEMAC – 
i u založení druhé dceřiné společnosti zamě-
řené na investice do klientů centra JIC Ven-
tures, v níž nadále zůstává jednatelem. „Mou 
povinností jako manažera bylo dívat se i za 

horizont, tedy vytipovat a vychovat si nástup-
ce a ve vhodnou dobu mu organizaci předat. 
JIC dnes považuji za finančně i personálně 
stabilizovanou organizaci, která má dlouho-
dobou důvěru zřizovatelů i partnerů. Na po-
dobnou změnu je tedy vhodná doba,“ uvádí 
Jiří Hudeček.

Petr Chládek vedení JIC přebírá v době, 
kdy službami organizace ročně projde téměř 
stovka firem a jeho programy se inspirují také 
jiní. Inovační vouchery, které propojují sou-
kromé společnosti s výzkumnými institucemi, 
přešly na národní úroveň. Podpora inovativ-
ních malých a středních podniků oceněných 
Evropskou komisí formou SME Instrument 
Brno zaujala TA ČR, která podobný program 
letos zavádí i pro firmy mimo jižní Moravu 
(pozn. red.: http://bit.ly/2t7YBLO). V letoš-
ním roce JIC otevřelo FabLab Brno, výraz-
ně zvyšující možnosti mladých podnikatelů 
vyrobit první prototypy svých hardwarových 
produktů. Úkolem nového ředitele bude po-
moci organizaci pokračovat v podobných ino-
vátorských projektech a udržet pozici JIC jako 
přední středoevropské veřejné agentury na 
podporu podnikání ve všech fázích.

(JIC)

Obr. 1. Petr Chládek, 
nový ředitel JIC
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26.- 28.9.2017

POWTECH.DE

VAŠE  BRANŽE.  
VÁŠ  VELETRH.  
VAŠE  PŘÍLEŽITOST.
MECHANICKÉ  POSTUPY,  ANALYTIKA,  ZPRACOVÁNÍ  –  
OPTIMALIZOVANÉ  PROCESY  PRO  VŠECHNA  ODVĚTVÍ  
ZPRACOVÁVAJÍCÍ  SYPKÉ,  PRÁŠKOVÉ  MATERIÁLY  A  GRANULÁTY. 
ZAŽIJTE  DYNAMIKU  VELETRHU  POWTECH. 

NOSITEL   MYŠLENKY 
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