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            Asociace inova ního podnikání R

Technologický pro  l R
 školení – 2. ást

Uskute ní se v pond lí 20. ervna 2011 od 13 hodin
v zasedací místnosti . 414, SVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

 Program školení:

  Práce s databází Technologický pro  l R

  Zp sob za azování nových subjekt , aktualizace dat

 P ednášející:

 doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., ešitel projektu Technologický pro  l R

 Ing. Jan Kofro , manažer projektu Technologický pro  l R

Školení je ur eno pro leny pracovních tým  AIP R k inova nímu podnikání
v krajích R a p izvaným host m.

Sv j zájem ú astnit se tohoto školení sd lte e-mailem: kofron@aipcr.cz
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Asociace inova ního podnikání R (dále AIP R) plní od svého 
založení 23. 6. 1993 úlohu nevládní organizace pro oblast inova -
ního podnikání, transferu technologií a v deckotechnických park . 
Na její innosti se krom  t í zakládajících len  – Spole nost v dec-
kotechnických park  R, Spole nost pro podporu transferu techno-
logií (ukon ila svoji innost k 31.12.2010) a eská spole nost pro 
nové materiály a technologie – aktuáln  podílí celkem 30 subjekt , 
z toho 3 zahrani ní. V jejich strukturách p sobí cca 84000 fyzických 
osob a tém  1200 právnických osob.

AIP R zahájila svoji innost v p ímé souvislosti zm n, uskute n -
ných v roce 1989, zejména s ukon ením innosti Státní komise pro v -
deckotechnický a investi ní rozvoj, kdy bylo pot eba vytvo it nový systém 
a podmínky pro oblast výzkumu a vývoje – pro inova ní podnikání v R.

Na po átku 90. let, v období privatizace v deckovýzkumné zá-
kladny, proto AIP R iniciovala vytvo ení Systému inova ního 
podnikání v R s jeho základními ástmi – hlavní partne i, vybrané 
úst ední orgány státní správy, subjekty sdružené v AIP R a podni-
katelské subjekty. Tento Systém se stal a je základem její innos-
ti, je dále rozvíjen a zdokonalován. 

V období p ípravy vstupu R do Evropské unie p ipravila AIP R 
v rámci programu KONTAKT – mezinárodní v deckotechnická spo-
lupráce – v sou innosti s partnery v SRN návrh projektu Technolo-
gický pro  l R, který eší od roku 1998 v sou innosti se svými 
partnery a garanty.

Význam Technologického pro  lu R a jeho základní sou ásti
Technologický pro  l R (dále TP R) p edstavuje pro AIP R 

jednu ze svých nejvýznamn jších inností, od roku 1998 je rovn ž 
projektem, ešeným v rámci programu KONTAKT. Má dva nejd le-
žit jší výstupy:

 provozovanou domovskou stránku (www.techpro  l.cz)
 každoro n  vydávaný CD ROM Technologický pro  l R (v tomto 
roce aktuální verze 11)
Oba tyto výstupy jsou zpracovávány v eském, vybrané ásti (ze-

jména databáze) v anglickém jazyku.

P íprava a vydávání TP R je chrán na kombinovanou ochran-
nou známkou (dále OZ), zapsanou v rejst íku Ú adu pr myslového 
vlastnictví (dále ÚPV) . 443442 ze 4. 12. 2006. 

Krom  této OZ má AIP R zapsány v rejst íku ÚPV tyto kombi-
nované OZ:
. 106078 z 20. 11. 1995 Inova ní podnikání

a transfer technologií ( asopis)
. 429295 z 25. 8. 2005 Cena Inovace roku (sout ž)
. 429296 z 25. 8. 2005 Galerie inovací (prezentace)

TP R p edstavuje komplexní soubor informací o subjektech, 
které p sobí v rámci Systému inova ního podnikání v R. Tyto in-
formace tvo í jeho základní ást – databázi TP R. TP R je v po-
sledním období koncipován jako informa ní portál o inova ním po-
tenciálu R, o oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Databáze TP R
Tato ást TP R p edstavuje aktuáln  3064 záznam  o subjek-

tech, p sobících v rámci inova ní infrastruktury R ve len ní:
 typy organizací (15 skupin organizací):
– Vysoké školy a jejich fakulty
– Pracovišt  Akademie v d R
– Resortní výzkumné organizace
– Privátní výzkumné organizace
– Pracovišt  transferu technologií
– V deckotechnické parky
– Asociace, spolky a sdružení pro inova ní podnikání
– Hospodá ské komory
– Ministerstva
– Poradenské organizace
– Regionální rozvojové agentury
– Regionální poradenská a informa ní centra
– Inova ní  rmy
– Technologické platformy
– Výzkumná centra

S ohledem na aktuální vývoj Systému a Inova ní infrastruktury 
v R budou do této ásti databáze za azovány další typy subjekt , 
nap . subjekty vzniklé v rámci OP VaVpI a OP Prosperita.

 po ty zam stnanc  (19 velikostních kategorií od 0 do více než 
10000 zam stnanc )

 kraje/okresy

Vzhledem k tomuto uspo ádání databáze je možné, aby regionální 
(krajské) orgány a organizace mohly využít tyto informace p i p íprav  
regionálních (krajských) technologických pro  l  tak, jak to nap . již d lají 
v Jiho eském kraji a p ipravují v Královéhradeckém a Zlínském kraji.

 odv tví (60 odv tví)
 technologie (15 skupin)

Redak ní systém umož uje tuzemským a zahrani ním uživate-
l m rychle nalézt pot ebné informace o subjektech, které v R vyví-
její svoji innost v hledaných odv tvích a technologiích. To p edsta-
vuje podmínky pro úsp šné využívání TP R ze strany tuzemských 
a zahrani ních subjekt .

Webová stránka je uspo ádána v redak ním systému a proto je 

Technologický pro  l R
Pavel Švejda

Asociace inova ního podnikání R

možné vyhledat požadované údaje v databázi v jakékoliv kombinaci 
dle p iložených seznam . U jednotlivých subjekt  jsou údaje uspo-
ádány ve struktu e obdobné odpovídajícím údaj m v ostatních ze-

mích. Tyto údaje vytvá ejí kvalitní základnu v deckotechnických in-
formací v rámci ICSTI (Mezinárodní centrum pro v deckotechnické 
informace; na konferenci ICSTI 19. 5. 2011 v Budapešti budu infor-
movat o TP R a o v deckotechnických parcích v R). Na webové 
stránce jsou pr b žn  tvrtletn  aktualizovány.

Další ásti webové stránky TP R tvo í:
 Inova ní prost edí
– Systém inova ního podnikání v R
– Regionální inova ní infrastruktura
– Dokumenty
– Regionální inova ní strategie
– Pr myslové zóny
– Poradenské organizace
– Státní podpora výzkumu, vývoje a inovací

 Inova ní proces
– vymyslet (vysoké školy, výstupy z ústav  AV R, v deckotech-
nické parky, výzkumná pracovišt )
– vyrobit (inova ní  rmy, estav, businessinfo)
– prodat (CzechTrade, Svaz obchodu a cestovního ruchu R, 

EB, EGAP)
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 Inova ní produkty
–  úsp šné inova ní produkty v rámci sout že o Cenu Inovace 

roku 2007–2010 

 Mezinárodní spolupráce
– mezinárodní organizace
– Národní sí  NICER
–  Enterprise Europe Network R

AIP R je od roku 2008 asociovaným partnerem tohoto projektu
– mezinárodní programy VaVaI

 Public relations
– seznam prezentací
– prezenta ní CD ROM, aktuáln  esko-anglická verze 1

Cíle TP R do dalšího období – od 1. 1. 2012 v rámci p ipravo-
vaného projektu v p sobnosti MPO:
Úsilí AIP R a jejích partner  a garant  bude i nadále sm ovat 
ke zkvalit ování údaj  a jejich aktualizaci na provozované webo-
vé stránce TP R a vydávaném CD ROM s cílem vytvo it esko-
-anglický portál o výzkumu, vývoji a inovacích v R, o inova ním 
potenciálu R.

Od 1. 1. 2012 budou ešení nového projektu TP R p edstavo-
vat tyto innosti:

P íprava a provozování databáze
–  aktualizace dat, záznamy o nových subjektech v etn  dalších 

typ  organizací
–  p íprava, aktualizace a zprovozn ní speci  ckých informací 

(nabídky VŠ, regionální rozvojové agentury apod.)
–  další informace (pracovišt  VaV, výrobní a obchodní  rmy 

apod.)
–  prezentace inova ních produkt  (výrobky, technologické 

postupy – Cena Inovace roku)
–  prezentace autor  inova ních produkt  (v rámci projektu 

Vizioná i)
–  prezentace inova ních  rem
–  prezentace program  mezinárodní spolupráce ve VaV 

(programy, ešené projekty)
–  sou innost se zahrani ními partnery AIP R  
–  národní sí  NICER
–  odkazy na mezinárodní organizace VaV
–  dopln ní databáze Inova ních produkt
–  prezentace Systému inova ního podnikání v R
–  provozování www.techpro  l.cz a jeho aktualizace
–  sou innost s regiony a informace o regionálních inova ních 

strategiích – prezentace projektu v tuzemsku a v zahrani í

Prezentace TP R (úkoly roku 2012, v dalších letech obdobné cíle)
–  p íprava výroby CD ROM verze 12 (5000 ks)
–  prezentace v ip tt (20. ro ník) a dalších titulech
–  prezentace na 4 vybraných konferencích a veletrzích 

v zahrani í
–  prezentace na INOVACE 2012, 19. mezinárodní sympozium 

s výstavou 
–  (4. – 7. 12. 2012) a dalších 3 vybraných konferencích 

a veletrzích v R

Sou innost s kraji R
–  p íprava a implementace regionálních inova ních strategií
–  p íprava technologických pro  l  kraj
–  využití TP R v rámci RIS
–  vytvá ení regionální inova ní infrastruktury
-–  akce v krajích v oblasti VaVaI

ízení projektu
–  koordinace, marketing, ízení projektu a p íprava public relations.

Nejd ležit jší úkoly do 31. 12. 2011 v rámci projektu ME 950 
(2007–2011):

 využívat TP R jako tuzemského a mezinárodního zdroje infor-
mací o inova ním potenciálu R:
– v rámci v deckotechnických informací
– p i o  ciálních a dalších prezentacích R
–  v p íprav  odborník  v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

(p íprava publikace Základy inova ního inženýrství)
–  využívat TP R p i p íprav  Technologických pro  l  kraj  R 

a dalších obdobných regionálních dokument
–  dále zkvalit ovat rozsah a kvalitu TP R, využívat ho v rámci 

ICSTI a v sou innosti s dalšími zahrani ními partnery jako 
základní informaci o inova ním potenciálu R.

Výzkumné organizace
Marek Blažka

V letošním roce probíhá posuzování všech výzkumných orga-
nizací, nejprve na úrovni poskytovatel  podpory (resort ) a pak 
na úrovni Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Základní informace 
jsou ve ejn  p ístupné na www.vyzkum.cz – Legislativa VaVaI – 
Institucionální podpora VO nebo jsou dostupné p ímým odka zem 
na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752. 
Pro  toto posuzování probíhá, k emu je, jaké m že mít d sledky 
a jak to bude dále, jsou nej ast jší otázky k této problematice, 
které p i jednáních s poskytovateli zazn ly a které jsou p edm -
tem tohoto lánku.

Co jsou to „výzkumné organizace“?
Výzkumná organizace je, zjednodušen  e eno, libovolná organi-

zace, která spl uje a dodržuje ur itá pravidla a získává za to výho-

dy p i podpo e výzkumu a vývoje ze státního rozpo tu. Nejde tedy 
o právní formu organizace (jako jsou ve ejné vysoké školy, ve ejné 
výzkumné instituce, a.s., s.r.o. atd.). Pravidla i výhody nestanovuje 

eská republika, ale Evropská komise, základním dokumentem je 
„Rámec spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inova-
cí“ (2006/C 323/01) – v eské i anglické verzi ( eská verze, i když 
„ú ední“, má adu chyb) na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.
aspx?idsekce=862.

V Rámci je výzkumná organizace de  nována v ásti 2. 2. d), v zá-
kon  . 130/2002 Sb. je de  nována v § 2 odst. 2 písm. d). Ob  de  -
nice, i když jsou obsahov  stejné, mají jinou dikci (a d vod  je celá 
ada – Rámec není právní p edpis, i když se na n j právní p edpisy 

ES odkazují a vychází z n j; v eském právním ádu se v zákonech 
neuvádí p íklady aj.).
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Up esn ní a kontrola pravidel je p edm tem letošního posuzová-
ní (viz dále). Výzkumné organizace mají oproti organizacím, které 
výzkumnými nejsou, t i hlavní výhody:

 p i ešení výzkumných projekt  m že být ást ešená výzkumnou 
organizací hrazena i v aplikovaném výzkumu a vývoji z ve ejných 
prost edk  až do výše 100 % uznaných náklad ,

 n které programy jsou ur eny pouze pro výzkumné organizace,
 výzkumná organizace m že získat institucionální podporu na roz-
voj výzkumných organizací.

Pro  letos probíhá posuzování
výzkumných organizací?

Letošní posuzování výzkumných organizací má t i hlavní d vody:
– Ve ve ejné sout ži ve výzkumu, vývoji a inovacích má rozhod-

nutí poskytovatele, zda uchaze  je nebo není výzkumnou or-
ganizací, závažné d sledky (viz první a druhá výhoda). M že 
tak dojít k p ípad m, že jeden poskytovatel uchaze e za vý-
zkumnou organizaci uzná a jiný ne – oba poskytovatelé jsou 
p itom ale organiza ními složkami jedné právnické osoby ( es-
ké republiky). To (tj. dv  protich dná rozhodnutí jménem es-
ké republiky) by byl samoz ejm  problém, který by mohl vést 
v krajním p ípad  až k zastavení obou sout ží, a to do doby, 
než soud v c vy eší.

– Bez ohledu na zp sob rozd lování institucionálních pro-
st edk  (podle výzkumných zám r , hodnocení výsledk  
výzkumných organizací a dalších zp sob  navrhovaných 
do budoucna) dosud platí, že všechny výzkumné organizace 
automaticky dostávají institucionální podporu. To je v jiných 
zemích pon kud neobvyklé (v ad  zemí mají nap . podmín-
ku, že výzkumná organizace musí n kolik let získávat ú e-
lové prost edky v sout žích, než m že dostat institucionální 
podporu). Sou asn  pak v n kterých p ípadech neplní tato 
podpora sv j ú el („dlouhodobý koncep ní rozvoj výzkumné 
organizace“). Dlouhodobý koncep ní rozvoj výzkumné orga-
nizace provád ný na ást úvazku jednoho pracovníka (to je 
nap . ekvivalent podpory ve výši desítek tis K /r) a to ješt  
jako údajn  hlavní innost dané organizace, je i z hlediska 
Rámce a další p edpis  neobhajitelná (o zdravém rozumu 
nemluv ).

– Stávající Rámec platí do konce r. 2013, v sou asné dob  pro-
bíhají konzultace mezi EK a lenskými zem mi o pot ebných 
zm nách (blíže v záv ru lánku). Sou asn  se situace oproti r. 
2006, kdy byl p ijat stávající Rámec, výrazn  zm nila. Smysl a cíl 
Rámce (slu itelnost ve ejné podpory výzkumu, vývoje a inova-
cí s pravidly hospodá ské sout že) mj. posuzují orgány (nap . 
EK – DG Competition), kterým p ibylo obrovské množství práce 
(posuzování státní pomoc zadluženým zemím atd.). Dosavadní, 
pon kud „alibistický“ eský zp sob – ešit uznávání výzkumných 
organizací až v Bruselu (nazval bych ho principem antisubsidiari-
ty), prost  už nefunguje.

Ze všech t í výše uvedených a ady dalších díl ích d vod  bylo 
nutné kodi  kovat pravidla a kritéria pro posuzování výzkumných 
organizací (která se p itom dosud meziro n  m nila) a stanovit 
proces, kterým dodržování t chto pravidel bude posuzováno pro 
všechny výzkumné organizace (bez ohledu na resort, který jim 
poskytuje podporu). Tohoto meziresortního problému se ujala 
Rada, která vlád  navrhuje státní výdaje na výzkum, vývoj a ino-
vace (v kone ném d sledku jde o otázku poskytnutí i neposkyt-
nutí státní podpory). To samoz ejm  není kone né ešení, ale jiná 
ešení jsou o podstatné zm n  zákona. Za ít nyní p ipravovat 

podle stávajícího Rámce zákon, který by i v nejkratších lh tách 
vstoupil v platnost pár m síc  p ed novým Rámcem, by bylo po-
n kud krátkozraké.

Posuzování výzkumných organizací
Základní zm na oproti sou asnému stavu je ta, že posuzování je 

rozd leno do dvou fází. V první fázi se posuzují formální náležitosti, 
pot ebné k tomu, aby daná organizace byla uznána výzkumnou. 
Výsledkem první fáze bude seznam p íjemc , kte í z hlediska Rady 
jsou výzkumnou organizací pro ú elovou podporu resp. ve ejné 
sout že. O tom, zda seznam má i nemá být schvalován vládou 

(a stát se tak závazným pro všechny poskytovatele) se diskutuje, 
ale jsou nejmén  dva další d vody, pro  by ho m li poskytovatelé 
respektovat. Za prvé je to v jejich zájmu (viz první d vod pro posu-
zování), nebo  za p ípadné problémy spojené s poskytnutím nebo 
neposkytnutím prost edk  ze své rozpo tové kapitoly nesou odpo-
v dnost oni. Za druhé v p ípad , že uznají za výzkumnou organizaci 
i další organizace (mimo seznam fáze 1) budou muset p esv d iv  
od vodnit Rad  p i jednání o návrhu rozpo tu na další roky, pro  
to ud lali.

Ve druhé fázi jsou ty výzkumné organizace, které úsp šn  prošly 
první fází a které cht jí získat institucionální podporu. O to, že cht jí 
být hodnoceny i ve druhé fázi musí poskytovatele explicitn  požádat 
a ten to musí oznámit Rad . Ve druhé fázi už se posuzuje spln ní 
ty  kritérií, která podmi ují poskytnutí dotace na rozvoj výzkumné 

organizace.

Komentovat postup posuzování (8 stran) ve zbývající ásti tohoto 
lánku není možné, zam ím se jen na n které otázky, které Rada 

se všemi poskytovateli podrobn ji probírala a které jsou všem vý-
zkumným organizacím spole né.

a) Výsledek posuzování u fáze 1 (seznam výzkumných organizací 
pro ú elovou podporu) se m že aplikovat po jeho zve ejn ní 
a to v p ípad , že daný poskytovatel v té dob  ješt  nevyhlásil 
výsledky ve ejné sout že. Toto rozhodnutí závisí pln  na daném 
poskytovateli a tento seznam tedy m že mít dopady již pro roz-
d lení ú elových prost edk  na r. 2012.

b) Výsledek posuzování u fáze 2 by se m l projevit v kone ném 
hodnocení výzkumných organizací v roce 2011, ili v rozd -
lení institucionálních prost edk  na r. 2013. Píši „m l“ proto, 
že v pr b hu fáze 2 se mohou objevit u n kterých poskyto-
vatel  problémy (zejm. po p evodu výzkumných organizací 
mezi dv ma poskytovateli), které dosud Rad  neoznámili, 
a bude nutné ešit, zda se bude ekat na všechny výzkum-
né organizace této 2. etapy nebo se bude výsledek 2. fáze 
uplat ovat po ástech.

c) Ty podklady, které už výzkumné organizace poskytovateli 
a ten Rad  p edložily v minulých letech, se znovu nep edklá-
dají. Pouze je nutné jednozna n  uvést, která verze je platná 
(datum, .j.).

d) Organizace, které jsou z ízeny zákonem, který již stanovuje spl-
n ní ady podmínek (v.v.i., v.v.š.) p edkládají pouze ást pokla-
d  tak, jak byly projednány s jejich poskytovateli.

e) U fáze 1 je nutné mj. fyzické p edložení vnit ního p edpisu (páté 
kritérium), dosavadní estná prohlášení o jeho existenci se 
v n kterých p ípadech p i kontrolách ukázala jako neodpovída-
jící skute nosti ( ili vnit ní p edpis neexistuje). V tomto p ípad , 
kdy organizace získala v uplynulých letech dotaci na základ  
nepravdivých údaj , se m že jednat až o porušení rozpo tové 
kázn  se všemi d sledky.

f) V druhého kritéria fáze 2 (tzv. „1 500 bod “), které vychází 
z druhého d vodu pro posuzování, bude spln ní tohoto kritéria 
posuzováno individuáln  u organizací, které primárn  zajiš ují 
infrastrukturu celého výzkumu (tj. nejen pro vlastní organizaci) – 
jde nap . o knihovny a archivy.

h) U t etího kritéria fáze 2 (poskytování výsledk  zájemc m 
za stejných podmínek) výzkumná organizace dokládá vlast-
nictví jen u t ch nepublika ních výsledk , které nevlastní 
sama (tj. u t ch výsledk  aplikovaného výzkumu a vývoje, 
které prodala). Potvrzení poskytovatele bude p edloženo sou-
hrnn  za celý resort (ne po jednotlivých projektech nebo vý-
zkumných organizacích).

i) O tom, na co použije výzkumná organizace prost edky na roz-
voj výzkumných organizaci, rozhoduje sama. Práv  proto ov-
šem musí mít dlouhodob  jasné, na co je použije (dosud tento 
ú el plnily výzkumné zám ry). Konkrétní podoba koncep ního 
zám ru závisí na poskytovateli (mj. proto, že na n m je vydá-
ní rozhodnutí o poskytnutí dotace). Nap . u vysokých škol jde 
o dlouhodobý zám r ve ejné vysoké školy.

Jak bude vypadat nový Rámec platný od r. 2014, je už téma 
na další lánek. Ten stávající má podle mého názoru adu nedo-
statk , ale prosazení jeho zm n nebude jednoduché (stejn  jako 
v roce 2006 nebylo jednoduché dosáhnout alespo  sou asné po-
doby Rámce).
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Ministerstvo pr myslu a obchodu je poskytovatelem ú elové 
a od roku 2011 nov  i institucionální podpory ve výzkumu, vývoji a ino-
vacích. Podpora inovací se odehrává zejména formou ko  nancování 
vybraných program  v rámci Opera ního programu podnikání a ino-
vace, institucionální podpora je od letošního roku p id lována devíti 
výzkumným organizacím z oblasti pr myslového výzkumu a vývoje 
na základ  hodnocení jejich výsledk  a ú elová podpora nov  zahajo-
vaným projekt m je poskytována v programu „TIP“. Celkový objem  -
nan ních prost edk  na podporu výzkumu, vývoje a inovací v rozpo -
tové kapitole Ministerstva pr myslu a obchodu iní v letošním roce cca 
4 mld. K , z toho 3,2 mld. K  tvo í ú elové výdaje na programy „TIP“ 
a „Trvalá prosperita“, ádov  610 mil. K  je ur eno ke ko  nancování 
program  „Potenciál“, „Prosperita“ a „Spolupráce“ v OPPI a 174 mil. 
K  je rozepsáno na institucionální podporu výzkumných organizací. 

Program „TIP“ navazuje na p edchozí programy pr myslového vý-
zkumu a vývoje, zejména „Impuls“ a „Tandem“, které byly ukon eny 
v roce 2010. Z t chto program  p ebírá a dále rozvíjí vše dobré, eho 
bylo v jejich rámci dosaženo. Program „TIP“ zachovává jak široké 
spektrum podporovaných výzkumn -vývojových aktivit prakticky ze 
všech obor  a podobor  domácího pr myslu, tak i obecné zam ení 
na podporu malých a st edních podnik , jako tomu bylo v programu 
„IMPULS“. Sou asn  zvýhod uje a prakticky podporuje úzkou spolu-
práci mezi pr myslem a výzkumnými organizacemi jak vysokoškol-
skými, tak akademickými, jako tomu bylo v programu „TANDEM“.

Trocha historie
Program „TIP“ byl schválen vládou eské republiky a následn  

noti  kován Evropskou komisí na období 2009 až 2017 s celkovým 
objemem státní podpory ve výši 11,2 mld. K . Program se tak stal 
jedním z prvních program  v eské republice schválených p ísluš-
nými orgány EK a prvním noti  kovaným programem, v n mž byly 
pln  zohledn ny rozdílné míry podpory v rámci jednoho projektu 
dle Rámce spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a ino-
vací (dále Rámec). Noti  kace programu probíhala v letech 2007 až 
2008 a trvala celkem 14 m síc , b hem nichž MPO absolvovalo 
s pracovníky DG Competition 3 kola otázek a odpov dí. Hlavním 
d vodem relativn  delšího pr b hu noti  ka ního procesu byla p e-
devším skute nost, že program již p edjímal principy a postupy ú e-
lové podpory upravené Rámcem spole enství, které v té dob  ješt  
nebyly zapracovány do eské legislativy. Jednalo se tedy v podsta-
t  o vyjas ování zp sob  zajišt ní rozdílné míry podpory pro r zné 
typy p íjemc  a de  nování nové kategorie výzkumných organizací 
v programu. Tyto diskuse byly pro MPO velmi p ínosné a významn  
p isp ly k hladkému rozb hu programu „TIP“.

První ro ník ve ejné sout že ve výzkumu a vývoji na program „TIP“ 
pro rok 2009 byl pak vyhlášen pod silným asovým tlakem až za át-
kem roku 2009. Schválený státní rozpo et na výzkum, vývoj a inovace 
pro rok 2009 re  ektoval jeden z cíl  tehdy vládou erstv  schválené 
Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v eské republice, kte-
rým bylo postupné posilování ú elové podpory aplikovaného výzkumu 
a vývoje. Rozpo et na rok 2009 umožnil Ministerstvu pr myslu a ob-
chodu zahájit v programu „TIP“ rekordní po et celkem 441 nových 
projekt  z celkového po tu 600 došlých p ihlášek za více než 1 mld. 
K , což byl naprostý rekord, který znamenal, že spolu s p echázejí-
cími projekty v programech „Tandem“, „Impuls“ a „Trvalá prosperita“ 
zajiš ovalo MPO v roce 2009 podporu více než 1000 výzkumn -vývo-
jových projekt . Míra úsp šnosti v prvním roce programu „TIP“ dosáh-
la výjime né a od té doby neopakovatelné výše 73,5 %. D vodem pro 
tak vysokou úsp šnost byla krom  celkové výše rozepsané ve stát-
ním rozpo tu na rok 2009 pro program „TIP“ zejména skute nost, že 
ve ejná sout ž byla sice vyhodnocena v rekordním termínu v ervnu 
2009, nicmén  k vzhledem k tomuto termínu p íjemci zhusta kalku-
lovali s nižšími (v tšinou polovi ními) výdaji na schválené projekty 
v roce zahájení a plný objem pot eb ro ního  nancování jednotlivých 
projekt  se tak projevil až v roce následujícím. 

V roce 2009 v reakci na hospodá skou krizi rozhodla vláda R 
o zmrazení celkového objemu státní podpory výzkumu, vývoje 
a inovací na úrovni roku 2008. Podrobný rozbor dopad  tohoto 
opat ení je fundovan  popsán v prvním letošním ísle tohoto aso-
pisu. Zmrazení celkové ástky výdaj  na VaVaI znamenalo i stag-
naci v p edchozích letech ut šen  rostoucího objemu rozpo tové 
kapitoly výzkumu a vývoje na MPO. 

V druhém ro níku ve ejné sout že na program „TIP“ se toto opat-
ení, spolu se strmým nár stem požadavk  na  nancování p echá-

zejících projekt , projevilo prudkým snížením po tu nov  zaháje-
ných projekt . Ze 750 doru ených žádostí o podporu (nár st o 25 % 
oproti p edchozímu roku) bylo nov  zahájeno pouze 106 projekt  
(pokles o 76 %) za 351 mil. K , p i emž míra úsp šnosti se v roce 
2010 propadla na 14,1 % (absolutní pokles o 59 procentních bod ).

Výsledky t etího ro níku programu „TIP“ byly vyhlášeny v lednu 
letošního roku. Z 857 doru ených žádostí (další nár st o 15 %) bylo 
doposud podpo eno 198 nov  zahájených projekt  za 865 mil. K . 
Míra úsp šnosti vzrostla v roce 2011 na 23,1 %. 

D ležitým aspektem pro ú elovou podporu aplikovaného vý-
zkumu a vývoje bylo zahájení innosti Technologická agentury R 
v roce 2009. Jejím hlavním úkolem je soust edit doposud rozt íšt -
nou ú elovou podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje od jednotlivých poskytovatel  a postupn  zajistit  nancování 
v tšiny pot eb v této oblasti. Jako první pilotní program Technolo-
gická agentura p ipravila a v roce 2010 vyhlásila první kolo ve ejné 
sout že na program „ALFA“. Tento program byl schválen vládou R 
jako komplementární s programem „TIP“ s tím, že poskytovaná ú e-
lová podpora se ídí totožnými právními dokumenty. Podrobnosti 
o programu „ALFA“, podpo ených projektech, dalších chystaných 
programech a ostatní d ležité informace lze nalézt na internetových 
stránkách Technologické agentury R. MPO úzce spolupracuje 
s vedením TA R a ob  instituce vzájemn  koordinují své postupy 
p i podpo e aplikovaného VaV. 

Trocha statistiky
Na komplexní hodnocení programu „TIP“, jeho p ínos , pozitiv 

i negativ a jejich re  exe p i úvahách o dalším zajišt ní ú elové 
podpory výzkumu, vývoje a inovací v eské republice je ješt  brzy. 
Nicmén  po t ech letech každodenního zajiš ování ú elové podpo-
ry v rámci tohoto programu, ešení drobných i v tších problém , 
nes etných pracovních jednání, porad a konzultací je v sou asné 
dob  již možno prezentovat n které obecn jší poznatky o dosavad-
ním pr b hu programu. 

Za první t i roky bylo v rámci programu „TIP“ podpo eno celkem 745 
projekt  za tém  6,5 mld. K . První graf znázor uje po ty projekt  
ešených v jednotlivých letech dle jednotlivých obor  výzkumu a vývo-

je v len ní dle Informa ního systému VaVaI. Ze znázorn ných údaj  
vyplývá, že nejvíce podpo ených projekt  celkem nep ekvapiv  spadá 
do oboru „Technika a inženýrství“. Z grafu je nicmén  rovn ž z ejmé, 
že v rámci programu „TIP“ mají možnost získat podporu a tuto ve sku-
te nosti i erpají i p íjemci z obor  Chemie, Léka ství, V dy o zemi, 
Biologie a s trochou odstupu pak Matematika a fyzika, Informatika, 
Zem d lství, Spole enské v dy a Vojenství. 

Program TIP – v era, dnes a zítra
Martin Štícha

Ministerstvo pr myslu a obchodu

V následujícím grafu je obor Technika a inženýrství roz len n 
na podobory. Pokud by m l n kdo zájem zjistit, do kterých obor  
jsou tuzemští podnikatelé ochotni vkládat  nan ní prost edky na vý-
zkum a vývoj a které tudíž považují z hlediska svých rozvojových 
zám r  do budoucna za perspektivní, nalezne odpov  v grafu . 
2. Podle po tu podpo ených projekt  tvo í první p tici nejpo etn ji 
zastoupených pr myslových podobor  strojní za ízení a nástroje, 
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elektronika a optoelektronika, hutnictví a kovové materiály, nejader-
ná energetika a stavebnictví. 

program je možné na záv r p idat n kolik rad a doporu ení vychá-
zejících z praktických zkušeností. 

Pro uchaze e o podporu
Nejd ležit jší zásadou pro všechny uchaze e o podporu nejen 

v programu „TIP“, ale i v dalších dota ních programech, je pe liv  
první ad  pro íst celou zadávací dokumentaci vyhlášené ve ejné 
sout že a následn  posoudit, zda jimi zamýšlený projekt napl uje 
cíle programu „TIP“ a zda spl uje jeho obecná kritéria. P ed vyhlá-
šením každé ve ejné sout že ve výzkumu a vývoji probíhají na MPO 
po n kolik m síc  konzultace s uchaze i zajímajícími se o možnosti 
podpory svých projekt  v programu „TIP“. P i t chto konzultacích 
lze projednat obecné i zcela speci  cké náležitosti možné budoucí 
podpory jednotlivých projekt . Informace o termínech konzultací 
a zp sobech p ihlášení se k nim jsou po celou dobu jejich zajiš o-
vání dostupné na internetových stránkách MPO. 

Žádost o podporu je nutno zpracovat formou elektronické p ihláš-
ky, která je k dispozici po celou dobu lh ty pro p íjem žádostí (ode 
dne vyhlášení do uzáv rky). P ihláška do programu „TIP“ je interak-
tivní, uchaze e o podporu vede postupn  jednotlivými ástmi a sou-
asn  kontroluje úplnost a v n kterých p ípadech správnost vypl o-

vaných údaj  a hodnot. Vypln ní p ihlášky nep edpokládá žádné 
speciální dovednosti a m l by je zvládnout každý uživatel osobního 
po íta e. Pro ešení p ípadných problém  s vypl ováním p ihlášky 
je po celou dobu ve ejné sout že zajišt na služba help-desk, kam 
je možno sm ovat veškeré technické dotazy k provozu p ihlášky.

M že se to zdát jako samoz ejmost, kterou net eba posté opa-
kovat, nicmén  neodpustím si poznamenat, že ve v tším klidu, 
s prokazateln  menším množstvím chyb a tudíž rychleji a efektiv-
n ji zvládnou vyplnit p ihlášku ti uchaze i, kte í se rozhodnou nepo-
nechat její vypl ování na poslední den (nebo noc) p ed uzáv rkou 
ve ejné sout že. 

Žádost o podporu je t eba p edat na MPO ve stanovené lh t , 
p edepsaným zp sobem, v uvedeném po tu výtisk , se všemi po-
vinnými p ílohami a ádn  podepsanými dokumenty. Podle Zákona 
jsou všechny ádn  doru ené žádosti nejprve zkontrolovány z hle-
diska spln ní podmínek ve ejné sout že. 

Nej ast jšími chybami jsou nesprávn  podepsaná prohlášení 
a smluvní dokumenty, p ípadn  jejich absence, nespln ní požadav-
ku na nerozebiratelnost p ihlášky, jakož i požadavku na p edložení 
originál  smluv a prohlášení ve všech p edávaných paré a jejich 
podepsání oprávn nou osobou (osobami). Tyto a podobné nedo-
statky, asto formálního charakteru, plynoucí zhusta ze sp chu p i 
kompletaci p ihlášek, mají bohužel za následek vy azení žádosti 
z dalšího hodnocení. 

Pokud p ihláška projde kontrolou spln ní podmínek ve ejné sou-
t že, je p edána k hodnocení odbornému poradnímu orgánu (Rad ).

Pro hodnocení žádostí o podporu Radou je nezbytné do p ihlášky 
uvést popis všech d ležitých aspekt  navrhovaného projektu. Popis 
projektu nemusí být rozsahem vy erpávající, d ležité je srozumi-
teln  a v logické posloupnosti popsat všechny d ležité parametry 
pot ebné k jeho posouzení a zhodnocení Radou. D ležité je rov-
n ž podrobn ji rozvést navrhované etapy ešení, v etn  uvedení 
a zd vodn ní požadovaných náklad  a míry podpory pro jednotlivé 
etapy. Stejn  d ležité je v novat pozornost zd vodn ní novosti pro-
jektu, jeho srovnání s obdobnými výrobky (technologiemi, postupy) 
na trhu a v neposlední ad  též doložení ekonomické situace a pro-
kázání schopnosti uchaze e zajistit ko  nancování projektu. 

Míra podpory se primárn  odvíjí od pom ru inností spadajících 
do kategorie výzkumu a do kategorie vývoje v daném projektu a je 
možno ji navýšit o bonusy pro malé a st ední podniky, p ípadn  dal-
ší (podrobn ji ve vyhlášení a Zákon ). Návrh tohoto pom ru uvede 
uchaze  do elektronické p ihlášky, nicmén  Rada programu je povin-
na uchaze em navržený pom r posoudit a p i zjišt ní nesprávného 
de  nování jednotlivých inností tento pom r upravit, p ípadn  žádost 
s naprosto chybn  zadaným pom rem nedoporu it k podpo e. 

P i posuzování popsaných inností nutných k ešení projektu 
Rada programu rovn ž zkoumá, zda-li innosti uvád né v návrhu 
projektu nespadají do kategorií základní výzkum nebo inovace dle 
de  nic v Zákon . Pokud projekt takovéto innosti obsahuje, je po-
vinností Rady tyto innosti z podpory vy adit, p ípadn  takový pro-
jekt nedoporu it k  nancování. 

Velmi d ležité a Radou pe liv  zkoumané je rovn ž doložení od-
borné a ekonomické zp sobilosti uchaze e k ešení a ko  nanco-
vání projektu. Pokud žadatel p edloží do ve ejné sout že více p i-
hlášek, p i emž celkový objem požadavk  na jejich ko  nancování 
zjevn  p esahuje jeho  nan ní možnosti, má Rada programu op t 
možnost nedoporu it z takovýchto projekt  k podpo e ani jeden. 

T etí graf znázor uje regionální sm rování podpory v programu 
„TIP“. Z uvedeného znázorn ní vyplývá, že nejvíce dotací sm u-
je do regionu Hl. m. Praha. Zde je ovšem statistika do ur ité míry 
ovlivn na skute ností, že ú elová podpora VaV je, na rozdíl od pod-
pory poskytované ze strukturálních fond , ur ená i pro p íjemce 
se sídlem v hlavním m st  a p edstavuje pro n  tak jednu z mála 
možností jak erpat dotace do výzkumu, vývoje a inovací. Hned 
v patách za Prahou se pak s velkým náskokem p ed zbývajícími re-
giony tradi n  umís uje region Jihomoravský se svými významnými 
výzkumn -vývojovými kapacitami a rychle se rozvíjejícími techno-
logickými centry. T etím v po adí je pak region St edo eský, t sn  
následovaný krajem Moravskoslezským. 

K zajímavým statistickým údaj m dále pat í nap . podíl výzkum-
ných organizací (VO) na podpo e poskytované z rozpo tové kapito-
ly MPO na podporu výzkumu a vývoje. Z dat roku 2011 vyplývá, že 
z celkové poskytnuté podpory v programu „TIP“ ve výši 3.019 mil. 
K  erpají VO více než 939 mil. K , a  už v roli samostatných eši-
tel  projekt  (54 projekt  za 240 mil. K ) nebo jako spolup íjemci (tj. 
další ú astníci projekt  – 483 projekt  za 699 mil. K ). Z ástky 939 
mil. K  p ipadá 558 mil. K  na vysoké školy, 71 mil. K  na pracovišt  
Akademie v d R a 310 mil. K  na ostatní výzkumné organizace. 
Celkem p edstavuje  nan ní podpora poskytovaná v roce 2011 ze 
strany MPO výzkumným organizacím v rámci programu TIP více 
než 31 % z jeho celkového objemu. 

Pohled do blízké budoucnosti
V dob  psaní tohoto p ísp vku, tj. v polovin  kv tna letošního 

roku, pracuje MPO usilovn  na p íprav  ve ejné sout že na pro-
gram „TIP“ na rok 2012. Ve ejná sout ž by mohla být, pokud se 
nevyskytnou dodate né komplikace, vyhlášena zhruba v polovin  
ervna t.r. obvyklým zp sobem, tj. v Obchodním v stníku a na inter-

netových stránkách MPO. Dle návrhu státního rozpo tu na výzkum, 
vývoj a inovace zpracovaného Radou pro výzkum, vývoj a inovace 
a p edloženého v kv tnu t. r. do vlády, by na nov  zahajované pro-
jekty v r. 2012 mohlo být k dispozici ádov  550 mil. K . 

Tipy a doporu ení
Po t ech letech každodenního zajiš ování programu TIP 

a po t ech kolech ve ejných sout ží ve výzkumu a vývoji na tento 
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V evropském kontextu je spolupráce v rámci EU-
REKY dlouhodobým šampiónem, který vytvá í  exibilní 
a administrativn  nenáro né podmínky a podporu pro 
mezinárodní výzkumné a inova ní projekty s ú astí 
malých a st edních podnik . V n kterých lenských 
zemí ale EUREKA nenapl uje nezbytnost cílené 
národní  nan ní podpory a nepodporujespole ný 
mechanismus pro  nancování EUREKA projekt . 
Eurostars program, jako programová iniciati-
va na základ  lánku 185 Lisabonské smlouvy, 
který byl vytvo en EUREKOU za podpory Evropské 
komise, tyto podmínky programov  m ní. Kombinuje princip spo-
lupráce a vytvá ení projekt  v rámci EUREKY na základ  vlastní 
iniciativy podnik  a výzkumných organizací (tzv. bottom-up ap-
proach) a komer ní zam ení jejich výstup . Zárove  p esn  
stanovuje pravidla spole ného  nancování z národních program  
zú astn ných zemí a zdroj  Evropské komise prost ednictvím 7. 
Rámcového programu výzkumu a technického rozvoje.

Eurostars je první evropský program, který  nan n  podporuje 
mezinárodní spolupráci malých a st edních podnik , jež provád jí 
vlastní výzkum a vývoj (tzv. R&Dperforming SMEs) s cílem stimulo-
vat jejich výzkumné a inova ní aktivity a rychlé komer ní uplatn ní 
výsledk . Pro ú ely Eurostars je malý a st ední podnik provád jící vý-
zkum a vývoj de  nován jako subjekt, který vkládá do výzkumu a vý-
voje nejmén  10% ro ního obratu nebo nejmén  10% zam stnanc  
se na plný úvazek zabývá výzkumnými a vývojovými innostmi.

Ze 39 lenských zemí EUREKY se na Eurostars programu zú-
ast uje 33 zemí. Tyto zem  se zavázaly v období 2008-2013 

podpo it Eurostars projekty z národních zdroj  ro ními p ísp vky 
ve výši 54 milion  euro. To p edstavuje na uvedené období více než 
300 milion  euro a z rozpo tu 7. Rámcového programu výzkumu 
a vývoje EU bude poskytnuto dalších 100 milon  euro. Celková 
 nan ní podpora Eurostars projekt m z ve ejných zdroj  (tj. 

národní a unijní) dohromady p edstavuje více než 400 milion  
euro. K tomu p istupuje vlastní  nancování ešitel  projekt  v ob-

dobné výši 400 milion  euro. To znamená, že Eu-
rostars program využije v období 2008–2013 více 
než 800 milion  euro na výzkum a inovace prová-
d né evropskými malými a st edními podniky.

Popis Eurostars programu a jeho zam e-
ní, metodika p ípravy projekt  a jejich podávání 
elektronickým zp sobem do Sekretariátu EUREKY 
v Bruselu a výsledky ty  Eurostars uzav ených 
výzev v období 2008–2010 v etn  zhodnocení 
ú asti eských organizací jsou podrobn  popsány 
a diskutovány v publikaci Šperlink a kol.: Eurostars 

program – pr vodce od programu k projekt m, kterou vydala Asoci-
ace inova ního podnikání R v dubnu 2011.

Dosavadni výsledky Eurostars programu 
Eurostars program od svého zahájení v roce 2008 do dubna 2011 

vyhlásil šest výzev pro podávání projekt  (v terminologii Eurostars 
programu se používá tzv. cut-off day). P t výzev bylojiž nyní pln  
uzav eno, což znamená, že úsp šn  hodnocené projekty smluvn  
obdržely národní  nancování z ú elového rozpo tu vy le ovaného 
ve všech Eurostars ú astnických zemích pro každou výzvu. Projek-
ty p edložené v poslední šesté výzv , která m la termín v b eznu 
2011, jsou v sou asné dob  posuzovány technickými experty a vý-
sledky výzvy budou známy v ervnu 2011.

Celkem bylo v šesti výzvách Eurostars programu p edloženo 
1 871 projekt , p i emž v poslední šesté výzv  zatím nejvyšší po et 
401 projekt . Celkový rozpo et všech p edložených projekt  iní2 
602 milion  euro a v ešitelských týmech t chto projekt  se zú ast-

uje 4 926 organizací. Z toho ú ast malých a st edních podnik  
v p edložených projektech se v jednotlivých výzvách pohyboval 
v rozmezí od 71% do 74%. P ehled výsledk  v jednotlivých 
Eurostars výzvách je uveden v tabulce . 1.

Z hlediska kvality a úplnosti p edložených projekt  je d ležitý 
konkrétní po et projekt , který splnil požadovaná kritéria Eurostars 
programu. V p ti vyhodnocených výzvách se kvali  kovalo 1 247 

Dosavadní výsledky a perspektiva
Eurostars programu 

Svatopluk Halada
EUREKA Sekretariát, Brusel

Všechny projekty v programu „TIP“ musí být zakon eny alespo  
jedním konkrétním výsledkem dle Informa ního systému VaVaI 
s jasn  de  novaným a doloženým komer ním potenciálem, tj. ko-
mer n  využitelným na trhu. Seznam možných výsledk  je uveden 
v zadávací dokumentaci ve ejné sout že a pat í mezi n  zejména 
prototyp, funk ní vzorek, poloprovoz, ov ená technologie, patent, 
užitný vzor atd. 

Záv rem lze shrnout základní doporu ení – p ed odesláním p i-
hlášky do ve ejné sout že ješt  jednou zkontrolovat její úplnost, 
nerozebiratelnost a originální a správné podpisy na všech p ikláda-
ných dokumentech. 

Pro p íjemce podpory
Stejn  jako pro uchaze e o státní podporu ve výzkumu a vývoji 

platí i pro její p íjemce, že základním doporu ením pro vyhnutí se 
možným problém m p i jejím erpání je pe liv  si p e íst uzav enou 
smlouvu o poskytnutí ú elové podpory na ešení programového 
projektu uzav enou mezi p íjemcem a poskytovatelem. 

D ležitou zásadou je dodržování ve smlouv  uvedených termín  
pro p edkládání požadovaných zpráv a dokument  p íjemcem po-
skytovateli. Dodržování stanovených termín  je sledováno a kon-
trolováno poskytovatelem i p íslušnými Finan ními ú ady a jejich 
nedodržení m že mít pro p íjemce citelné  nan ní dopady. 

Stejn  d ležité je pro p íjemce ohlásit poskytovateli všechny 
zm ny nebo nové skute nosti, které mají nebo by mohly mít vliv 
na ešení projektu. Jedná se zejména o zm ny v asovém harmo-
nogramu ešení projektu, v ešitelském týmu, v organiza ní i vlast-
nické struktu e p íjemce, o zm ny ve vztazích s dalšími ú astníky 
projektu atd. Každou takovouto zm nu je p íjemce povinen ohlá-
sit poskytovateli bezodkladn , nejdéle do 7 kalendá ních dn  ode 
dne, kdy se o takové skute nosti dozví. Zm ny, které si vyžadují 
zpracovat dodatek ke smlouv  je nutno p edat poskytovateli v tako-

vém termínu, aby je v p ípad  souhlasu poskytovatele, bylo možno 
uzav ít v b žícím kalendá ním roce. Zm ny ohlášené po skon e-
ní kalendá ního roku, v n mž nastaly, p ípadn  neohlášené v bec 
a zjišt né poskytovatelem nebo dalšími kontrolními orgány, mohou 
v n kterých p ípadech op t vést k  nan ním postih m. 

O zm ny týkající se  nancování projektu, doby jeho ešení apod. 
je t eba požádat nejpozd ji 60 dn  p ed koncem kalendá ního roku. 
V pr b hu ešení projektu je možno v souvislosti se zm nami, které 
nastanou v pr b hu jeho ešení, požádat též o zm nu výše jeho 
podpory, a to až do 50 % od p vodn  schváleného objemu. Pod-
mínkou pro zm nu  nancování projektu je posouzení a doporu ení 
žádosti Radou a v p ípad  navyšování dostatek disponibilních pro-
st edk  v rozpo tu MPO na VaV. 

Pravidla pro nakládání s  nan ními prost edky ur enými na ú e-
lovou podporu projekt  a jejich kontrolu jsou de  nována ve uzav e-
né smlouv , v Zákon  a v další legislativ , zejména v rozpo tových 
pravidlech, da ových p edpisech, zákon  o kontrole atd. 

Od letošního roku je na internetové stránce MPO k dispozici p e-
hled nej ast jších pochybení p i nakládání s  nan ními prost edky 
na VaV, zjišt ných v rámci  nan ních kontrol. K nej ast jším chy-
bám pat í nedostate né zpracování nebo neexistence interního 
p edpisu, který je p íjemce povinen zpracovat pro každý projekt, 
nevedení odd lené ú etní evidence o nákladech hrazených z do-
tace, nep enesení smluvních práv a povinností na další ú astníky 
projektu, chybné zahrnutí náklad , které nejsou uznatelnými nákla-
dy (nap . DPH) do projektu atd. 

Obecn  platí, že v p ípad  jakýchkoli pochybností o správnosti 
pln ní smluvních ujednání, platné legislativy i souvisejících p edpi-
s , je vhodné obrátit se na poskytovatele, p íslušné záležitosti s ním 
projednat a v souladu s platnou legislativou p ijmout opat ení k za-
jišt ní dalšího pr b hu ešení projektu. Podmínkou je, aby taková 
žádost byla u in na v as.
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projekt , to znamená, že z celkového po tu 1 470 podaných pro-
jekt  nevyhov lo podmínkám Eurostars programu16,2% projekt . 
Tyto projekty byly automaticky vy azeny z dalšího hodnocení pro-
vád ného technickými experty a Eurostars nezávislým hodnotícím 
panelem. 

V p ti uzav ených Eurostars výzvách z celkov  hodnocených 1 247 
projekt  kvalitativní parametry Eurostars programu, tj. požadované 
minimální bodové hodnocení (tzv. treshold),úsp šn  splnilo 568 pro-
jekt , což p edstavuje 49% hodnocených projekt . T chto 568 projek-
t  tak získalo nárok žádat o spolu  nancování z ve ejných prost edk  
v souladu s pravidlem synchronizace národního  nancování. To zna-
mená, že disponibilní  nan ní prost edky v jednotlivých ú astnických 
zemích jsou p id lovány podle bodovaného po adí projekt , které 
je ur eno na základ  hodnocení Eurostars nezávislého hodnotícího 
panelu a schváleno Skupinou vysokých p edstavitel , jež zastupují 
zú astn né zem  EUREKY v Eurostars programu. 

Financování z národních Eurostars prost edk  získalo v p ti 
uzav ených výzvách celkem 400 projekt  a tato podpora z ve-
ejných prost edk  p edstavuje ástku 271 milion  euro. Cel-

kový rozpo et t chto 400 projekt  je 574 milion  euro.
V první výzv  bylo z ve ejných prost edk  financováno 90 Eu-

rostars projekt  z po tu 133 projekt , které splnily kvalitativní 
hranici, tj. 67% projekt . Ve druhé výzv  kvalitativní požadavek 
splnilo 111 projekt  a financování bylo p iznáno 90 projekt m. 
To p edstavuje úsp šnost 77%. V t etí výzv  bylo 112 projek-
t  hodnoceno nad požadovanou kvalitativní hranicí a z toho 85 
projekt  získalo spolufinancováni, což odpovídá 76% úsp šnos-
ti. Ve tvrté uzav ené výzv  obdrželo 64 projekt  financování 
z ve ejných prost edk  z po tu 102 projekt , jež splnily kvalita-
tivní bodové hodnocení a to p edstavuje úsp šnost 67%. V páté 
výzv  z 110 projekt , které splnily kvalitativní hranici, financo-
vání získalo 71 projekt  a to odpovídá 64% úsp šnosti. V p ti 
vyhodnocených Eurostars výzvách pr m rná úsp šnost finan-
cování projekt  z ve ejných prost edk , které splnily kvalitativní 
hranici, je 70,4%.

V gra  ckém p ehledu jsou výsledky šesti Eurostars výzev v obdo-
bí 2008–2011 uvedeny na obrázku . 1.

Charakteristika p edložených Eurostars projekt

Cut-off1 Cut-off2 Cut-off3 Cut-off4 Cut-off5 Cut-off6
Celkový po et 
p edložených projekt 215 317 279 316 343 401

Pr m rný rozpo et 
projektu (M€) 1.4 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4

Pr m rný po et ešitel  
v projektu 3.3 3.4 3.4 3.4 3.2 3.2

Pr m rný po et zemí 
v projektu 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3

Pr m rná doba ešení 
projektu (m síce) 30 29 29 27 27 27

Charakteristika p edložených Eurostars projekt
Eurostars projekty p edložené v šesti výzvách v období 2008–

2011 vykazují velmi podobné údaje o jejich základní charakte-
ristice. Pr m rný rozpo et, pr m rný po et ešitel , pr m rný 
po et zú astn ných zemí a pr m rná doba ešení se v  jed-
notlivých uzav ených výzvách tém  neliší. Nepatn  se pouze 
zkracuje pr m rná doba ešení projekt . V první výzv  doba 
ešení byla 30 m síc  a v poslední šesté výzv  je 27 m síc  

(maximální doba ešení Eurostars projektu m že být 36 m síc ). 
Typický Eurostars projekt má rozpo et kolem 1,4 milion  euro 
a zahrnuje malé ešitelské konsorcium v tšinou se dv ma až 
t emi ešiteli, kterými jsou malé a st ední podniky a v omezeném 
po tu i velké pr myslové spole nosti a výzkumné ústavy nebo 
univerzity. P ehled charakteristických údaj  Eurostars projekt  
uvádí tabulka . 2.

Tabulka . 1

Výsledky Eurostars výzev v období 2008–2011

Cut-off1 Cut-off2 Cut-off3 Cut-off4 Cut-off5 Cut-off6
Celkem

2008 2008 2009 2010 2010 2011
Celkový po et 
p edložených
projekt

215 317 279 316 343 401 1 871

Celkový rozpo et 
p edložených projekt  
(M€)

300 446 385 421 495 555 2 602

Po et ešitel  
v p edložených 
projektech

667 1098 957 1061 1092 1302 4 926

Zastoupení MSP 
v p edložených 
projektech

74% 73% 71% 71% 72% 72% 72%

Po et projekt  spl ující 
kritéria Eurostars 
projektu

189 245 236 268 309 ... 1 247

Po et projekt  spl ující 
kvalitativní hranici 
(´treshold´)

133 111 112 102 110 ... 568

Po et  nancovaných 
projekt 90 90 85 64 71 ... 400

Celkový rozpo et 
 nancovaných projekt  
(M€)

129 128 130 80 107 ... 574

Financování 
z ve ejných Eurostars 
prost edk  (M€)

60 63 61 38 49 ... 271

Úsp šnost financování 
projekt  v pom ru k 
• projekt m 

spl ující 
Eurostars kritéria

• projekt m 
spl ující 
kvalitativní 
hranici

47,6%

67,0%

36,7%

81,0%

36,0%

75,9%

23,8%

62.7%

23,0%

64,5%

...

...

32,1%

70,4%

Zdroj: EUREKA Sekretariát (2011)

Zdroj: EUREKA Sekretariát (2011)

Vysv tlivky: 
Application received – Po et p edložených projekt ; Application eli-
gible – Po et projekt  spl ující kritéria Eurostars projektu; Applicatin 
above treshold – Po et projekt  spl ující kvalitativní hranici; Project 
funded – Po et  nancovaných projekt .

Gra  cký p ehled uzav ených výzev Eurostars programu v období 2008–2010
Obrázek . 1

V souladu s podmínkami Eurostars programu hlavním ešitelem 
projektu musí být malý a st ední podnik s vlastní výzkumnou innos-
tí. Spole n  s tzv. výrobními malými a st edními podniky byly domi-
nujícími ú astníky p edložených Eurostars projekt  v šesti výzvách 
v období 2008–2010. Malé a st ední podniky obou typ  v nich v pr -
m ru p edstavují 73% ešitelských organizací. Ostatní spolu ešitelé 
v t chto projektech byly výzkumné organizace a univerzity – 21% 
ú astník  a zastoupení velkých podnik  bylo v rozsahu 5% spolu-
ešitelských organizací. Gra  ckou informaci o ešitelích Eurostars 

projekt  v etn  procentuálního zastoupení malých a st edních pod-
nik  s výzkumnou inností zahrnuje obrázek . 2.

Celkový p ehled zam ení p edložených p edložených Eurost-
ars projekt  v šesti výzvách v období 2008–2010 podle technolo-
gických oblastí uvádí obrázek . 3. P evažující ást p edložených 
projekt  – v pr m ru 40% bylo zam eno na problematiku infor-
ma ních a komunika ních technologií. To obecn  odráží výzkum-
né a inova ní innosti evropských malých a st edních podnik , 
které se zú ast ují evropské mezinárodní spolupráce. P ibližn  
20% Eurostars projekt  se týkalo ešení biotechnologií a medicín-
ských otázek. Okolo 15% p edložených Eurostars projekt  bylo 
svým obsahem cíleno na tematiku pr myslových technologií, jako 
je nap . problematika nových materiál , nebo ízení výrobních 
proces . 

Zdroj: EUREKA Sekretariát (2011)

Tabulka . 2
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Participation of R&D SMEs and SMEs

Cut-Off 1 Cut-Off 2 Cut-Off 3 Cut-Off 4 Cut-Off 5 Cut-Off 6

75% 73% 71% 71% 72% 72%

(45% ešitelských konsorcií), možnost p ístupu na nové trhy (39% 
ešitelských konsorcií), spole né využití stávajícího know-how pro 

snížení rizika (37% ešitelských konsorcií), obecné snížení rizika 
ešení v rámci spole ného projektu (14% ešitelských konsorcií), 

rozvíjet strategickou spolupráci s konkurenty (11% ešitelských 
konsorcií), spole né využití ešitelské kapacity a  nancování 
(10% ešitelských konsorcií) a jiné d vody 2% ešitelských 
konsorcií. Souhrnné gra  cké vyjád ení uvedených odpov dí je 
na obrázku . 4.

Z uvedených odpov dí vyplývá p ekvapivá informace, že pouze 
45% ešitelských konsorcií uvedlo jako motivaci získat  nancování 
z ve ejných zdroj  pro ešení projektu (neo  ciáln  byl tento zájem 
o ekáván alespo  v 80–90% odpov dích) a zajímavý fakt vyjád ilo 
11% ešitelských konsorcií, kdy jejich motivací pro zapojení do Eu-
rostars projektu je strategická spolupráce s konkurenty. 

Obrázek . 4

Zdroj: EUREKA Sekretariát (2011)

Vysv tlivky:
Electronics, IT and Telecoms technology – Elektronika, Informa ní 
a telekomunika ní technologie; Biological sciences and technologies 
– Biotechnologie; Industrial manufacturing, materials and transport – 
Pr myslové technologie, nové materiály a doprava; Energy technolo-
gy – Energetika; Technology for protecting man and the environment 
– Ochrana zdraví a životní prost edí; Other industrial technologies 
– Ostatní pr myslové technologie; Measurement and standards – 
M ení a standardizace; Agrofood technology – potraviná ské tech-
nologie; Agriculture and marine resources – Zem d lství a mo ské 
zdroje; Chemistry, physical and exact sciences.

Motivace podat návrh Eurostars projektu
Sekretariát EUREKY provedl dotazníkový pr zkum motivace 

pro p edložení návrhu Eurostars projekt  a systému metodické 
podpory, kterou navrhovatelé projekt  dostali v pr b hu jeho p í-
pravy. Hlavní motivace pro ú ast v Eurostars programu a p edlo-
žení návrhu projektu byl zájem vyvinout nový výrobek, technolo-
gický proces nebo službu, což obecn  odpovídá zam ení a cíli 
Eurostars programu. Zajímavé je, že tuto odpov  uvedlo ale je-
nom 91% ešitelských konsorcií. Jako další motiva ní d vody pro 
ú ast v Eurostars programu byly zmín ny využít spole n  vlastní 
znalosti se znalostmi partner  v ešitelském konsorciu (50% e-
šitelských konsorcií), získat  nancování z ve ejných prost edk  

Obrázek . 2

Zdroj: EUREKA Sekretariát (2011)

Vysv tlivky: 
R&D SME – malý a st ední podnik s vlastní výzkumnou inností; 
SME – výrobní malý a st ední podnik; Large company – velký pod-
nik; University – vysoká škola+ Research Institute – výzkumný ústav; 
Other – jiný typ organizace

Obrázek . 3

ešitelé p edložených Eurostars projekt

Zdroj: EUREKA Sekretariát (2010)

Vysv tlivky:
Develop new products/services/processes – Vyvinout nový výrobek, 
technologický proces nebo službu; Complement skills with the skills of 
other participants – Využít spole n  vlastní znalosti se znalostmi part-
ner  v ešitelském konsorciu; Obtain public funding – Získat  nancování 
z ve ejných prost edk ; Access new markets – Možnost p ístupu 
na nové trhy; Mutual sharing of existing know-how – Spole né vyu-
žití stávajícího know-how pro snížení rizika; Share the risk – Snížení 
rizika ešení v rámci spole ného projektu; Develop strategic coope-
ration with competitors – Rozvíjetstrategickouspoluprácis konkurenty; 
Mutual sharing of human and  nancial resources – Spole né využití 
ešitelské kapacity a  nancování; Other – Jiné d vody.

Z hlediska získání pot ebných informací a metodické podpory 
v etap  p ípravy návrhu Eurostars projektu uvedlo tém  50% e-
šitelských konsorcií, že hlavním zdrojem byla podpora poskytnutá 
národním koordinátorem EUREKY, dále národní  nancující agentu-
rou nebo konzulta ní organizací (v obou p ípadech to zmínilo tém  
40% ešitelských konsorcií) a 12% ešitelských konsorcií ú elné in-
formace získalo od ú astník  již ešených Eurostars projekt .

V eské republice p ípravu Eurostars projekt  je možno konzultovat 
jak s národním koordinátorem EUREKY v eské republice (josef.mar-
tinec@msmt.cz), tak v konzulta ním st edisku EUREKY, které pracuje 
v rámci Asociace inova ního podnikání R (dlouhy@aipcr.cz).Sekre-
tariát EUREKY v Bruselu poskytuje zájemc m bezplatné informa ní 
a poradenské služby v anglickém jazyce prost ednictvím Eurostars 
Helpdesk. Emailový kontaktinfo@eurostars-eureka.eu je také p ímo 
dostupný na Eurostars webové stránce www.eurostars-eureka.eu pro-
st ednictvím její sekce »Contact«.

Aplika ní postupy pro p ípravu a podání návrhu Eurostars pro-
jekt  elektronickým zp sobem do Sekretariátu EUREKY v Bruselu 
jsou také podrobn  popsány v publikaci Šperlink a kol.: Eurostars 
program – pr vodce od programu k projekt m (vyd. Asociace 
inova ního podnikání R, 2011). 

Posoudit, je-li Eurostars program vhodný a m že se týkat pod-
pory pro konkrétní organizaci, to znamená využít vlastní nápad pro 
výzkumnou a inova ní innost v rámci projektu mezinárodní spolu-
práce a následné komer ní uplatn ní výsledk , je možno provést 
na základ  dále uvedeného dotazníku. Dev t analyzujících otázek, 

Zam ení p edložených Eurostars projekt  podle technologických oblastí

Motivace pro ú ast v Eurostars programu 
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které organizaci nasm rují její vztah k Eurostars programu jsou ná-
sledující:

 Mohu splnit podmínky pro ú ast v Eurostars programu (hlavní 
ešitel a/nebo polu ešitel)?

 Mám zajišt ny vlastní prost edky na ešení projektu?
 Mohu provést a ídit zám r výzkumu a/nebo inovace a/nebo 
obchodní innosti?

 Mám p edstavu o koordinaci ešení projektu a s kým musím 
spolupracovat v rámci projektu?

 Mohu splnit a vyhovují mi stanovené asové podmínky projektu 
(doba ešení projektu a uvedení výsledku ešení na trh)?

 Mám dostatek znalostí a strategii tržního uplatn ní výsledk  
projektu? 

 Mohu získat  nancovaní z národních ú elových prost edk ?
 Mám zkušenosti z mezinárodní spolupráce ve výzkumu 
a inovacích?

 Mohu požádat o metodickou podporu národní agentury p i 
p íprav  projektu?

Vyhodnocení dotazníku je jednoduché a pro kladné hodnocení od-
pov di se použije (+), v p ípad  st ední odpov di (možná, omezen ) 
je hodnocení (?) a pro zápornou odpov  (-). Eurotars programuje 
pro organizaci vhodný  nan ní mechanismus a nástroj mezinárodní 
spolupráce pokud odpov di jsou ve všech p ípadech (+). V p ípad  
jedné až dvou odpov dí (?) je nutno podrobn ji rozebrat p í iny t chto 
odpov dí a hledat podrobn jší zd vodn ní, zda kone ná odpov  je 
(+) nebo (-). Pokud st ední odpov di zna n  p evažují nebo naprostá 
v tšina odpov dí je (-) potom Eurostars program m že být pro 
organizaci pouze jako orienta ní cíl, ale v sou asnosti jeho využití 
a p íprava nebo ú ast v Eurostars projektu nejsou možné.

Britská konkurence Eurostars programu
Nový britský program na podporu malých a st edních podnik  

nabízí grantové  nancování pro provád ní jejich vlastního vý-
zkumu a vývoj nových výrobk , technologických proces  a slu-
žeb. Tento program promalé a st ední podniky, který byl zahájen 
v dubnu tohoto roku, jednoza n  konkuruje na národní úrovni 
Eurostars programu. Program koordinuje Rada pro pr myslovou 
strategii a  nan ní podpora pro malý a st ední m že být poskyt-
nuta až do výše 250 000 liber.

Program koordinuje Rada pro pr myslovou strategii a  nan ní 
podpora pro malý a st ední m že být poskytnuta až do výše 250 000 
liber, p i em jsou nabízeny t i typy grant  pro následující innosti:

 Výzkum trhu a možnosti tržního uplatn ní nového výrobku, 
technologického procesu nebo služby v etn  vypracování 
úvodního podnikatelského zám ru. Maximální  nan ní podpora 
m že init 25 000 liber. 

 Prozkoumání technické proveditelnosti a komer ního 
potenciálu nového výrobku, technologického procesu 
nebo služby nové, jako je nap íklad studie proveditelnosti 
základního prototypu, odborné testování apod. Ú inná 
 nan ní podpora múže být poskytnuta do výše 100 000 liber.

 Vývoj prototypu nebo demonstra ní technologické linky, ochrana 
duševního vlastnictví, detailní výzkum pro uvedení výrobku, 
technologické procesu na trh v etn  produktového designu. 
Výše poskytnuté podpory m že být až 250 000 liber.

Ve vyhlášení nového programu se uvádí, že jeho strategie vy-
chází ze skute nosti, že malé a st ední podniky nemají velmi asto 
pot ebné vlastní  nan ní prost edky, které by mohly investovat 
do inovací, protože to je spojené s vysokou mírou rizika a nejis-
toty pro zajišt ní jak vlastního výzkumu a vývoje vývoje, tak ná-
sledného uvedení a komer ního využití nových nápad . Nabídka 
áste ného  nancování výzkumu a vývoje malých a st edních 

podnik  prost ednictvím nového programu by proto m la pomoci 
mnohabritskýmmalým a st edním podnik m p ekonat tyto bariéry 
a rozhodnout se pro aktivní inova ní kroky a tím i zvýšení jejich 
vlastní konkurenceschopnosti.

Pro srovnání je nutno uvést, že britské prost edky pro ú elové 
 nancování Eurostars programu jsou v ro ní výši 1,33 milion  
euro, tj. 1,17 milion  liber. Tyto Eurostars prost edky ve Velké 
Británii ve srovnání s novým národním programem pro podporu 
malých a st edních podnik  a jejich výzkumu a inovací v podstat  
p edstavují pouze  nan ní objem pro ty i grantové podpory v rámci 
národního programu.

Výhled a další vývoj Eurostars programu
Pr b žné hodnocení Eurostars programu provedeného sku-

pinou expert  ve svých záv rech konstatovalo, že Eurostars 
vytvá í velmi efektivní a vyvážený model pro mezinárodní spolu-
práci ve výzkumu a vývoji, který je založen na propojení národ-
ních program  a centrální koordinace a hodnocení projekt  
v etn   nancování z národních a unijních ve ejných prost edk .
Mechanismus Eurostars program se ukázal jako velmi ú elný 
nástroj pro evropské malé a st ední podniky provád jící výzkum 
a inovace ve spojeni s mezinárodní evropskou spoluprací.Nutné 
zlepšení vyžaduje, aby byla zkrácena doba pro uzav ení smlouvy 
o  nancování mezi ešitelem Eurostars projektu a národní  nan-
cující agenturou.

Zájem o Eurostars program se rozši uje za hranice Evropy a n -
kterých p ípadech projekty vedené evropským malým nebo st edním 
podnikem s výzkumnou inností mají v spolu ešitelském konsorciu 
partnery z Brazílie, ínské lidové republiky, Jižní Koreje,Taiwanu 
a Spojených stát  amerických.

Rada pro konkurenceschopnost Evropské unie projedná dosa-
vadní innost a výsledky Eurostars programu na svém pravidelném 
zasedání koncem kv tna. V doprovodném podkladu p ipraveném 
Evropskou komisí pro toto jednání se uvádí následující shrnutí:

 Eurostars prokázal v prvních letech innosti dobrý potenciál 
jako program, který je v zájmu malých a st edních podnik  
provád jící výzkum a vývoj a podporuje jejich inova ní 
innosti. Evropská komise bude proto stávající program nadále 

podporovat do roku 2013 v souladu s jeho zadáním.
 innost Eurostars programu vyžaduje n která zlepšení 
a v tomto ohledu klí ovým opat ením k úsp chu je podstatn  
zkrátit dobu pro uzav ení smlouvy o národním  nancování.

 Proces sjednocování národních program  zú astn ných 
Eurostars zemí pot ebuje z širší perspektivy posílit. 
Sekretariát EUREKY a Eurostars ú astnické zem  by proto 
m ly zvýšit úsilí s cílem urychlit harmonizaci národních 
p edpis  pokud jde o spole né Eurostars postupy 
a zp sobilost hodnotících kritérií.

 Evropská komise bude aktivn  zapojena do diskuse o možnosti 
navázat na sou asný Eurostars program v rámci p íštího 
programovacího období v souladu s p ípravou spole ného 
unijního strategického rámce pro  nancování výzkumu a inovací 
a s p ihlédnutím k širšímu politickému kontextu strategie Unie 
inovací.

lenské zem  EUREKY vytvo ily po átkem letošního roku vlastní 
pracovní skupinu, která p ipravuje návrh na pokra ování Eurostars 
programu po roce 2013. Zatím p ipravené dokumenty se zam ují 
jak na optimální rovnováhu ú innosti a systému ízení a koordinace 
navazujícího programu, tak na strategické za len ní Eurostars-2 
v rámci podpory a mezinárodní spolupráce malých a st edních pod-
nik  v kontextu inova ní strategie Evropa 2020 a p ípravy unijního 
strategického programového rámce pro  nancování výzkumu a ino-
vací v období 2014–2020. 

Výzkum a inovace v malých a st edních podnicích a jejich 
mezinárodní spolupráce nemohou být svazovány s admini-
strativní náro ností, která je produktem Rámcového programu 
výzkumu a technického rozvoje Evropské unie. Malé a st ední 
podniky pot ebují také snadný p ístup k zdroj m ve ejného 
i kapitálového  nancování a jejich úsp šná mezinárodní spo-
lupráce nem že být svazována s p edstavou p rojekt  s ú astí 
velkého po tu spolupracujících organizací nap í  Evropu. To 
odporuje p irozenému statutu a chování malých a st edních 
podnik  na trhu a jejich možnostem spojených s administrativní 
zát ží.

Malé a st ední podniky p edstavují naprostou v tšinu  rem 
v Evrop  ahrají podstatnou úlohu p i podpo e národní i evropské 
konkurenceschopnosti a zam stnanosti. P sobí jako zdroj obnovy 
a jsou hnací silou pro rozvoj nových obchodních oblastí. Výzkum 
a vývoj se staly komplexn jšími a jsou také spojeny s velkými ná-
klady a riziky. To znamená, že pro malé a st ední podniky je mno-
hem obtížn jší provád t vlastní výzkum a vývoj a inova ní inností, 
než pro velké spole nosti. Eurostars-2 se proto p ipravuje s cílem 
pomoci t mto malým a st edním spole nostem a také spoluvytvá-
et ucelený systém  nan ní podpory a marketingových znalostí pro 

rychlé komer ní uplatn ní jejich výrobk , technologických proces  
a služeb. 
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Americké v decké informa ní st edisko, o. p. s. (AMVIS) poskytu-
je informa ní, poradenské a servisní služby v oblasti esko – ame-
rické spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, pomáhá rozvíjet 
kontakty mezi v dci obou zemí a posiluje spolupráci mezi národními 
a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti výzku-
mu, vývoje a komercionalizace technologií, po ádá odborné semi-
ná e a konference. AMVIS rovn ž organizuje p ednášky americ-
kých odborník  v R a sponzoruje ú ast významných amerických 
expert  na konferencích a sympóziích v R.

esko – americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích se 
uskute uje p edevším na základ  Dohody mezi vládou eské re-
publiky a vládou Spojených stát  amerických ve výzkumu a vývoji, 
podepsané v roce 2007. AMVIS úzce spolupracuje s Ministerstvem 
školství, mládeže a t lovýchovy v rámci Programu KONTAKT 
a KONTAK II, pro které zabezpe uje p ijímání žádostí o  nan ní 
podporu esko – americké spolupráce. Návrhy projekt , které spl-

ují všechny formální požadavky, jsou AMVISem zasílány k posou-
zení minimáln  dv ma odborným oponent m. Po ukon ení hodno-
tícího ízení jsou projekty spole n  s hodnoceními oponent  p ed-
loženy k posouzení esko – americké smíšené komisi, která vy-
pracuje doporu ení pro  nancování pro Radu programu KONTAKT. 

Program KONTAKT (VES03 – VES10)
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy v letech 2003 – 2009 

vyhlásilo podle zákona . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu a vývo-
je z ve ejných prost edk  a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
(zákon o podpo e výzkumu a vývoje), ve zn ní pozd jších p edpi-
s , opakovanou ve ejnou sout ž ve výzkumu a vývoji o poskytnutí 
ú elových prost edk  na programové projekty výzkumu a vývoje 
napl ující cíle programu mezinárodní spolupráce KONTAKT (ME).

P edm tem ve ejné sout že ve výzkumu a vývoji byla podpora 
ú asti eských institucí ve dvoustranných aktivitách se státy, s kte-
rými má eská republika sjednanou platnou mezinárodní dohodou 
o v deckotechnické spolupráci, nap . USA, v etn  National Science 
Foundation (NSF), Francie – Program BARRANDE, Rakousko 
– Program AKTION, Japan Society for the Promotion of Science 
(JSPS) a Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), 
i v mnohostranné spolupráci, nap . SEI, OECD, ERA-NET(+).

esko – americká spolupráce v rámci programu KONTAKT 
zahrnovala:

 projekty p ijímané AMVISem na základ  mezivládní dohody 
z roku 1998 a následn  z roku 2007 ze všech oblastí výzkumu 
a vývoje – základní v dy, životní prost edí, medicína, energetika, 
zem d lství atd.

 projekty p ijímané zahrani ním odborem Akademie v d R 
na základ  Ujednání o v decké a technické spolupráci mezi 
Národní v deckou nadací USA (National Science Foundation 
– NSF) a Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy 

R z roku 1994. V rámci Ujednání byly  nancovány pouze 
obory základního výzkumu spadající pod NSF. Po zm nách 
 nancování mezinárodní spolupráce v NSF byla v roce 2009 
platnost Ujednání ukon ena.

Po et návrh  projekt  esko – americké spolupráce p ijíma-
ných AMVISem b hem let postupn  nar stal a v posledních letech 
p edstavoval zhruba 50 % všech podaných návrh  v programu 
KONTAKT. B hem let došlo k postupnému p esunu žádostí podá-
vaných p es AV R na AMVIS. Délka trvání projekt  se pohybovala 
v rozmezí 1 až 5 let. V posledních dvou letech byla maximální dél-
ka trvání projekt  snižována až na 3 roky vzhledem k postupnému 
ukon ování programu KONTAKT. 

Informace o po tech podaných návrh  o podporu esko – americ-
ké v decké spolupráce prost ednictvím AMVISu a úsp šnost p id -
lení  nan ních prost edk  ve ve ejné sout ži po jednotlivých letech 
(VES03 – VES10) jsou uvedeny v Tab. 1. První ást tabulky obsahu-
je údaje o žádostech administrovaných AMVISem a ve spodní ásti 
je uveden po et projekt   nancovaných v programu KONTAKT cel-

kem (všechny zem , v etn  USA). Celkový po et p ijatých žádostí 
do programu KONTAKT v rámci VES08 byl 126, do VES09 bylo p i-
jato 155 návrh  a do VES10 podalo návrh projektu 158 uchaze . 
Vysoké procento úsp šnosti projekt  esko – americké spolupráce 
v posledních letech je dokladem velké aktuálnosti ešených problé-
m , vysoké odborné úrovn  ešitelských tým  a v neposlední ad  
i kvality vypracování návrh  projekt . 

Tab. 1 Podané a  nancované návrhy projekt  esko – americké spo-
lupráce a celkové po ty  nancovaných projekt  pro jednotlivé ve ejné 
sout že programu KONTAKT (ME)

esko – americká spolupráce
ve výzkumu, vývoji a inovacích

Simona Lauerová
Americké v decké informa ní st edisko, o. p. s. 

Projekty VES
03

VES
04

VES
05

VES
06

VES
07

VES
08

VES
09

VES
10 Celkem

Podané 2 1 30 19 33 50 69 57 261

Financované 2 0 21 15 26 16 56 46 182

Zamítnuté 0 1 9 4 7 34 13 11 79

Úsp šnost 100 % 0 % 70 % 79 % 79 % 32 % 81 % 81 % 70%

Financované – KONTAKT
celkem 98 1 110 57 66 41 78 92 543

Úsp šnost – KONTAKT
celkem 2 % 0 % 19 % 26 % 39 % 39 % 72 % 50 % 34 %

Nejv tší rozpo tovou položkou  nancovaných projekt  bylo 
cestovné, dále bylo možné do žádosti zahrnout položky – provoz 
a údržba, další provozní náklady, služby, náklady na zve ej ová-
ní výsledk , dopl kové náklady a od roku 2009 i osobní náklady. 
Objem p id lených  nan ních prost edk  na projekty esko – ame-
rické spolupráce (AMVIS) pro jednotlivé ve ejné sout že a sou as-
n  ro ní podpora Ministerstva školství pro nové a b žící projekty 
jsou shrnuty v Tab. 2. K údaj m za rok 2011 a 2012 bude nutné p i-
po ítat schválené  nan ní prost edky v rámci programu KONTAKT 
II, tzn. VES11 a VES12. Poslední projekty schválené k  nancování 
v rámci programu KONTAKT budou ukon eny k 31. 12. 2012. 

Tab. 2 Objem  nan ních prost edk  pro projekty esko – americké 
spolupráce v tis. K  – Program KONTAKT

Nejv tší po et  nancovaných projekt  esko – americké v decké 
spolupráce se zabývá výzkumem v již tradi n  silných oblastech 
eského výzkumu, jako jsou chemie, fyzika a matematika, hojn  za-

stoupenou oblastí je léka ský výzkum a stále stoupá po et projekt  
z oboru informatiky a zem d lství. Z Grafu 1 vyplývá, že zatímco 
vysoké školy byly v programu KONTAKT celkov  úsp šn jší v obo-
rech matematiky, fyziky, chemie, informatiky, biov d a technických 
v d, ústavy Akademie v d R naopak získaly více projekt  v oblasti 
medicínského výzkumu a v d o Zemi. 

Další dva grafy znázor ují rozd lení  nancovaných projekt  
esko – americké spolupráce v rámci ve ejných sout ží VES09 

a VES10 podle typu výzkumné instituce, která získala podporu, 
a jednotlivých obor  výzkumu (Graf 2) nebo výše p id lených  -
nan ních prost edk  (Graf 3). VES09 a VES10 byly vybrány vzhle-
dem k tomu, že v obou sout žích bylo podáno zhruba stejné množ-
ství žádostí, a výrazn  oproti p edchozím kol m narostlo množství 
p id lených  nan ních prost edk . 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 
VES tis. K

VES03 272 460 546 260 0 1 538
VES04 0
VES05 3 068 4 860 6 613 7 402 21 943
VES06 5 399 5 096 5 978 4 345 90 20 908
VES07 2 644 9 151 8 872 7 084 5 981 33 732
VES08 7 780 7 677 7 294 6 407 5 881 35 039
VES09 24 414 23 987 23 334 21 849 93 584
VES10 27 834 27 812 27 674 83 320

Podpora
MŠMT 272 460 3 614 10 519 14 353 30 311 45 308 66 289 63 534 55 404 290 064
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Graf 2 Rozd lení  nancovaných projekt  podle typu instituce a oboru 
výzkumu – VES09 a VES10

Numerické modely vícefázového proud ní a transportu 
v porézním prost edí p i ochran  životního prost edí
Beneš Michal, VUT v Praze
Illangasekare Tissa, Colorado School of Mines 

Využití zvratu pohlaví a proteomiky zmrazeného spermatu 
veslonosa amerického pro produkci kaviáru 
Linhart Otomar, JU v eských Bud jovicích
Mims Steve, Kentucky State University

Proteomická identi  kace biomarker  intraamniálního zán tu 
v plodové vod  pacientek se spontánním p ed asným 
porodem
Kacerovský Marian, FN Hradec Králové
Menon Ramkumar, Centennial Women‘s Hospital 
Len o Juraj, Univerzita obrany 

Program KONTAKT II
Program KONTAKT II navazuje na program KONTAKT, který 

b hem svého trvání prokázal své opodstatn ní a byl zam en ze-
jména na podporu spolupráce s lenskými státy EU, nebo  eská 
republika nebyla lenem EU a rozvoj spolupráce ve výzkumu a vý-
voji s partnerskými výzkumnými pracovišti v tehdejších lenských 
státech byl d ležitým p edpokladem pro ú ast v rámcových progra-
mech ES. Cílem programu KONTAKT II je naopak podpo it dvou-
strannou p ípadn  vícestrannou mezinárodní spolupráci eských 
institucí zabývajících se výzkumem a vývojem s d razem na spolu-
práci se státy, které nejsou leny EU – nap . Ruskem, Japonskem, 
Jižní Koreou, Izraelem, USA. Jako perspektivní jsou i další státy 
– Indie, Jihoafrická republika, Argentina, Chile. Pro podporu spo-
lupráce ve výzkumu a vývoji s t mito státy další možnosti nejsou.

Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy vyhlásilo v roce 
2010 novou Ve ejnou sout ž ve výzkumu, vývoji a inovacích o po-
skytnutí ú elových prost edk  na programové projekty výzkumu, 
vývoje a inovací (VES11) napl ující cíle Programu na podporu me-
zinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH).

Uchaze i o ú elovou podporu z programu KONTAKT II jsou ze-
jména ve ejné vysoké školy, ve ejné výzkumné instituce a další 
výzkumné subjekty, které lze kvali  kovat jako výzkumné organiza-
ce práv  podle lánku 2.2 písm. d) Rámce Spole enství pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Uchaze em 
m že být také malý a st ední podnik vymezený v ásti 2.2 písm. a) 
Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2006/C 323/01), a to zejména ve spolupráci s výzkumnou organi-
zací. Projekt m základního výzkumu m že být poskytnuta ú elová 
podpora až do výše 100 % uznaných náklad .

Návrh projektu musel být zpracován uchaze em v eském jazyce 
v aktuální verzi elektronické p ihlášky SW aplikace ePROJEKT pro 
VES11 a sou asn  musel být odevzdán jeden výtisk návrhu projek-
tu podepsaný statutárním orgánem, v etn  p íloh a dalších náleži-
tostí požadovaných v souvislosti s prokázáním zp sobilosti uchaze-
e do podatelny poskytovatele podle pokyn  uvedených v zadávací 

dokumentaci. Pro projekty esko – americké spolupráce je nutné 
odevzdat jeden kompletní výtisk návrhu projektu i na AMVIS, jinak 
nem že být žádost za azena do oponentního ízení a p edložena 
k posouzení Smíšené komisi.

Vzhledem k p íprav  nové elektronické aplikace ePROJEKT, zo-
hled ující nové zn ní zákona . 130/2002 Sb. o podpo e výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z ve ejných prost edk , bylo vy-
hlášení výzvy k podávání návrh  projekt  na AMVIS v roce 2010 
oproti p edchozím let m posunuto a sout žní lh ta AMVISu byla 
shodná s lh tou vyhlášenou MŠMT. V roce 2010 bylo AMVISu 
p edloženo k posouzení 95 návrh  projekt , z nichž bylo 22 žádostí 
vy azeno pro formální nedostatky. D vodem pro vy azení návrhu 
z dalšího zpracování bylo nespln ní podmínek ve ejné sout že – 
nedodání zákonem požadovaných p íloh (4 návrhy), chybn  vypl-
n ná žádost (7), nekompletn  podepsané p ílohy (6) a nezaslání 
tišt né verze na AMVIS (5). Další 2 žádosti zaslané na MŠMT v ne-
ozna ené obálce byly také vy azeny. AMVIS zajistil v rámci hodno-
tícího ízení dva odborné posudky pro 71 žádostí. Výsledky opo-
nentního ízení byly p edloženy k posouzení Spole né rad  Dohody 
o VT spolupráci mezi R a USA, která následn  doporu ila vybrané 
projekty (61) s ozna ením priorit A, B a C k  nancování Rad  pro-
gramu KONTAKT II. 

Vyhlášení výsledk  VES11 prob hlo 14. ledna 2011. Ministerstvo 
školství obdrželo celkem 135 žádostí o podporu a schválilo  nanco-
vání 55 projekt  (cca 41 % úsp šnost). Mezi  nancovanými návrhy 
je 43 projekt  esko-americké spolupráce a u sedmi z nich byla 
p vodn  požadovaná výše dotace krácena. 

Graf 1 Rozd lení projekt  po oborech pro vysoké školy, ústavy Akademie 
v d R a ostatní organizace pro ve ejné sout že VES03 – VES10

Graf 3 Rozd lení  nancovaných projekt  podle typu instituce a výše 
p id lené podpory – VES09 a VES10

P íklady  nancovaných projekt
esko-americké spolupráce

Kosmické po así: Události ve slune ním v tru jako prediktory 
geomagnetické aktivity
Šafránková Jana, Univerzita Karlova
Richardson John D., Center for Space Research, MIT
Selektivní katetriza ní ablace versus neselektivní ablace AV 
uzlu s implantaci bivertikulárního stimulátoru 
Kautzner Josef, IKEM
Natale Andrea, Cleveland Clinic Foundation
Analýza dynamických a statických vlastností QT interval  
Halámek Josef, ÚPT AV R, v.v.i. 
Asirvatham Samuel J., Mayo Clinic
Kára Tomáš, FN u sv. Anny
Aplikace optických systém  Kirkpatrick Baez ve vesmíru 
Pína Ladislav, Rigaku Innovative
Cash Webster, University of Colorado 
Technologies Europe, s. r. o.
Využití biologických postup  pro bioremediaci p d 
kontaminovaných organickými xenobiotiky 
Macková Martina, VŠCHT v Praze
Leigh Mary Beth, University of Alaska
Velmi krátkodobá srážková a hydrologická p edpov  
zam ená na prognózu p ívalových povodní 
Sokol Zbyn k, ÚFA AV R, v.v.i. 
Kitzmiller David H., NOAA National Weather Service 
Novák Petr, HMÚ 
Genov  speci  cké molekulární markery pro šlecht ní hrachu 
na rezistenci ke ko enovým houbovým chorobám rodu 
Fusarium 
Smýkal Petr, Agritec Plant Research s.r.o.  Coyne Clarice, 
USDA-ARS Plant Germplasm Intr.
Rota ní seismometry – návrh, konstrukce, kalibrace a polní 
testování
Kozák Jan, GFÚ AV R, v.v.i. 
Evans John R., U.S. Geological Survey
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P ehled schválených i zamítnutých projekt  esko-americké 
spolupráce (v etn  partnerských pracoviš  v USA a výší podpory 
na eské i americké stran ) je uveden na internetových stránkách 
www.amvis.cz. Rozbor  nancovaných projekt  podle typ  výzkum-
ných institucí, v dních obor  a množství schválených  nan ních 
prost edk  obsahují tab. 3 a 4.

AMVIS p edpokládá zve ejn ní nové výzvy pro podávání žádostí 
o podporu esko – americké spolupráce v sou innosti s odborem 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT koncem kv tna 
2011. Podrobnosti výzvy budou zve ejn ny na internetových strán-
kách www.amvis.cz. Po vyhlášení ve ejné sout že (VES12) – pro-
gram KONTAKT II Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy 
i na stránkách www.msmt-vyzkum.cz.

VES 11 Fyzika
a matematika Chemie V dy o Zemi Biov dy Léka ské v dy Zem d lství Informatika

Technické 
a aplikované

v dy
Celkem

Vysoké školy 4 813 11 073 1 290 6 746 15 716 7 459 8 430 5 291 60 818

AV R 5 579 9 254  18 847 9 243    42 923

Ostatní      3 476   3 476

Celkem (tis. K ) 10 392 20 327 1 290 25 593 24 959 10 935 8 430 5 291 107 217

Celkem (tis. USD) 196 750 10 1 076 2 917 357 185 25 5 516

VES 11 Fyzika
a matematika Chemie V dy

o Zemi Biov dy Léka ské
v dy Zem d lství Informatika

Technické 
a aplikované

v dy
Celkem

Vysoké školy 3 6 1 3 6 3 4 3 29

AV R 2 5  6 3    16

Ostatní      1   1

Celkem 5 11 (9) 1 9 9 4 4 3 (2) 46 (43)

Tab. 3 Financované projekty podle v dních obor  a výzkumných institucí (celkový po et projekt  je vyšší než po et  nancovaných žádostí 
vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny i instituce dalších ešitel  projektu, v závorce je uveden po et registrovaných projekt )

Tab. 4 Celková výše podpory (tis. K ) podle v dních obor  a typ  výzkumných institucí a výše americké spoluú asti (tis. USD) podle obor

Další možnosti získání podpory pro v deckou
spolupráci s USA

 Fulbrightova komise – stipendia pro studenty i výzkumné 
pracovníky,  nancování Ph.D. studia

 Ú ad pro námo ní výzkum (Of  ce of Naval Research – ONR) 
p i Velvyslanectví USA v Praze – podpora vojenského výzkumu 
a ú asti eských v dc  na konferencích v zahrani í

 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – 
vojenský výzkum

 Howard Hughes Medical Institute – léka ský výzkum
 Národní ústavy zdraví (National institutes of Health – NIH) – 
léka ský výzkum

zajistit vzájemné odkazy web stránek AIP 
R a len  AIP R

 p edkládat návrh aktualit k umíst ní 
na web AIP R, ásti Aktuality a Z innos-
ti len  AIP R 

 využívat „Diskusní fórum“, p edkládat ná-
vrhy, nám ty, doporu ení a p ipomínky 
k inova nímu procesu v R a k meziná-
rodní spolupráci

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci K. Šperlinka o aktuálním stavu 
v oblasti VaVaI v R:
– p íprava rekonstrukce RVVI (p ípra-

va jednání prezidenta SP R J. Míla 
s p edsedou vlády R P. Ne asem 
koncem b ezna 2011)

– na MŠMT nám stek J. Koucký, vrchní 
editel J. Hrušák, editel odboru J. Nantl 

(p íprava koncep ních materiál )
– p íprava politiky VaVaI na další období

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o registraci zájmového 
sdružení právnických osob CzechInno Ma-
gistrátem hl. m. Prahy, registra ní . 5/11. 
Sídlo sdružení Dukelských hrdin  29/471, 
170 00 Praha 7, jedním ze t í zakladatel  
sdružení je AIP R. lenové V sdružení 
D. Kratochvíl, K. Kresta a P. Švejda.

 zahrnout CzechInno, z. s. p. o. do SIP 
v R (www.aipcr.cz) 

 úvodním projektem sdružení je projekt Vi-
zioná i 2011 (ocen ní autor  inova ních 
produkt / výrobk , postup , služeb) 

 lenové orgán  AIP R vzali na v domí 

informaci P. Švejdy o pr b hu a výsled-
cích dvoustranných jednání 2011:
– z 27 tuzemských subjekt  (se t emi za-

hrani ními se tato jednání neuskute u-
jí) je podepsána pot ebná dokumentace 
s 23; zbylé 4 zápisy podepsat p edstavi-
teli subjekt  AIP R (FS VUT v Praze, 

ZU, UK a UTB ve Zlín )
 lenové orgán  AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o obsahové p íprav  
18. ro níku INOVACE 2011, Týden vý-
zkumu, vývoje a inovací v R (6. – 9. 12. 
2011) s t mito nejd ležit jšími záv ry:

18. mezinárodní sympozium
INOVACE 2011

– Plenární sekce, 6. 12. 2011 
 Strategie konkurenceschopnosti R, 
Systém inova ního podnikání v R,  
mezinárodní spolupráce

 Vernisáž výstavy se k tem CD ROM 
Technologický pro  l R, verze 12, 
k tem publikace Základy inova ního 
inženýrství a setkání vystavovatel  
a ú astník  INOVACE 2011 

– Odborné sekce, 7. 12. 2011
 Enterprise Europe Network – Inovace 
ve službách transformují Evropu

 Den technologických platforem 
– Odborné sekce, 8. 12. 2011

 Mezinárodní v deckotechnická spolu-
práce – Aktivita MOBILITY, EUREKA 
a Eurostars

 esko – ruské inova ní fórum

Vedení 14. 3. 2011

Jednání ídil prezident AIP R K. Šper-
link. V úvodu jednání p edali K. Šperlink 
a P. Švejda I. Fialové, vedoucí projektového 
odd lení Léka ské fakulty Ostravské uni-
verzity v Ostrav  ocen ní za výstavní ást 
18. Týdne výzkumu, vývoje a inovací v R 
INOVACE 2010. Tato fakulta získala nejví-
ce hlas  ú astník  Ankety výstavní ásti 
a stala se nejúsp šn jším vystavovatelem 
INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje 
a inovací v R. 

V pr b hu jednání byly schváleny tyto 
nejd ležit jší záv ry:

 informovat sekretariát AIP R o zm nách 
kontakt  (tel., fax, e-mail) len  AIP R; 

P edání ocen ní (zleva P. Švejda, K. Šperlink, 
I. Fialová)
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18. mezinárodní veletrh invencí
a inovací, 6. – 9. 12. 2011

 Výstavní sekce, formy prezentace; 
nové nebo nov  koncipované výstavní 
sekce

 Technologický pro  l R – garanti,
regiony

 Aktivita MOBILITY, KONTAKT 
II, GESHER/MOST

16. ro ník Ceny Inovace roku 2011
 Kritéria sout že, p ihláška a pokyny k vy-
pl ování p ihlášky jsou uvedeny na  www.
aipcr.cz

 uzáv rka p ihlášek 31. 10. 2011 s povin-
nou konzultací do 17. 10. 2011

 vyhlášení výsledk  a p edání ocen ní,
9. 12. 2011 

Informa ní centrum INOVACE 2011
 aktuální informace na www.aipcr.cz, 
možnost využít Diskusní fórum 

lenové vedení AIP R p i projednávání 
p ípravy INOVACE 2011 poukázali na stá-
vající tuzemskou a zahrani ní situaci v ob-
lasti VaVaI („dvoukolejná Evropa“, programy 
KONTAKT II, EUREKA a Eurostars v p -
sobnosti MŠMT, ERANET a Technologické 
platformy –  nancování, cca 80 %  rem 
v R ve vlastnictví zahrani ních majitel , 

nové strukturální programy 2014–2020 –  -
nancování nových center v rámci OP VaVpI 
a OP Prosperita; esko – ruská v decko-
technická a inova ní spolupráce – nový vel-
vyslanec RF v R S. B. Kiselev; doporu e-
ní, aby na INOVACE 2011 vystoupil n který 
z ministr  vlády R

Další postup:
 zaslat doporu ení k obsahové p íprav  
INOVACE 2011 – téma pro vystoupení 
v rámci sekcí s p ednášejícím; výstavní 
sekce se zd vodn ním 

 p edložit p edb žný program INOVACE 
2011 (jednotlivé sekce v rámci 18. mezi-
národního sympozia) vedení AIP R 20. 
6. 2011 

 p edložit návrh (zaslat mailem: svejda@
aipcr.cz) p edpokládaného rozsahu ú asti 
zastupované organizace ve výstavní ásti 
INOVACE 2011, p edpokládaného po tu 
p ihlášených produkt  do sout že o Cenu 
Inovace roku 2011

 potvrdit jednací místnosti v Senátu P R
 aktuální informace k p íprav  a hodno-
cení INOVACE 2011 budou umís ovány 
na www.aipcr.cz

 lenové orgán  AIP R vzali na v domí 
aktuální informace:
– jednání s partnery AIP R v Moskv  

23. – 25. 2. 2011; RINKCE – program 
Inova ní infrastruktura státních VŠ 
v RF, vybráno 56 VŠ k podpo e v rámci 
tohoto programu; p íprava posudk  za-
hrani ních expert , p íprava výb ru ex-
pert  z VŠ v R; ICSTI – ú ast AIP R 
na konferenci a jednání orgán  v Bu-
dapešti 19. – 20. 5. 2011, vystoupení 
P. Švejdy „Technologický pro  l R, v -
deckotechnické parky v R“; Výbor pro 
v du a techniku Vlády Moskvy – p í-
prava spole ných inova ních a techno-
logických projekt ; Velvyslanectví R 
v RF – v deckotechnická a inova ní 
spolupráce R / RF (P. Švejda)

– kulatý st l MPO „Kohezní politika“, Pra-
ha 1. 3. 2011 (V. Gašpar) 

– ú ast AIP R na veletrhu Z-2011 v Lip-

sku, o  ciální ú ast R, prezentace in-
ností a projektu AIP R ve stánku, který 
navštívili ministr MPO M. Kocourek, ná-
m stek M. Hovorka a velvyslanec R 
v SRN R. Jindrák (P. Švejda)

– seminá  Podpora energetického výzku-
mu v Senátu P R dne 15. 3. 2011 (K. 
Šperlink)

– jednání Senátu A.S.I. v Brn  17. 3. 2011 
(S. Holý)

– seminá  SVZ – autorské právo a inter-
net v ÚPV dne 23. 3. 2011 (P. Dlouhý)

– sekce Inovace v rámci konference Sys-
témový management, Praha 30. 3. 
2011 (P. Švejda)

– seminá  Galerie inovací v rámci vele-
trhu AMPER 2011, Brno 31. 3. 2011 
(P. Švejda)

– ú ast AIP R na HannoverMesse, 4. 
– 8. 4. 2011; možno vyzvednout volné 
vstupenky (V. Mísa ová)

– seminá  NANO za ú asti p edstavitele 
ROSNANO 11. 4. 2011 (K. Šperlink)

– zasedání ke 20 let m A.S.I., Praha 12. 
4. 2011 (P. Švejda)

– seminá  Inovace a technologie v rozvoji 
region  v rámci veletrhu URBIS, Brno 
13. 4. 2011 (V. Gašpar)

– ú ast AIP R na veletrhu FOR INDU-
STRY, Praha 3. – 5. 5. 2011 (P. Švejda)

P. Š.

SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR

Výbor 15. 3. 2011
Jednání ídil prezident SVTP R P. Švejda. 

V jeho pr b hu byly projednány všechny 
plánované úkoly a schváleny tyto nejd le-
žit jší záv ry:

 na setkání s polskými partnery v Ostrav  
aktualizovat postup pln ní dohody o spo-
lupráci SVTP R s partnery v Polsku

 prezentovat VTP v asopisu Inova ní 
podnikání a transfer technologií:
– v ísle 2/2011 – TIC VUT v Praze 

a VTP UTB ve Zlín
– v ísle 3/2011 – PIP Havlí k v Brod 

a VTP eské Bud jovice
– v ísle 4/2011 – BIC Brno a TP Cho-

mutov 
 lenové výboru SVTP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o projektu SPINNET

 zasílat informace o innosti v regionech J. 
Lakomému, který je umístí na www.svtp.cz;

 aktualizovat a doplnit chyb jící informace:

– Karlovarský kraj, Vyso ina, Liberecký, 
Pardubický a Ústecký kraj nemá dosud 
žádný záznam

– umístit aktuální údaje za Jiho eský, Ji-
homoravský, St edo eský, Moravsko-
slezský kraj a hl. m. Praha

 kvalitn  jsou umís ovány informace za tyto 
kraje: Královéhradecký (M. Dittrich), Olo-
moucký (J. Herinek), Plze ský (J. Klemen-
tová) a Zlínský (P. Kone ný)

 výbor SVTP R schválil lenství v SVTP R:
– VYRTYCH – Technologický park a inku-

bátor s.r.o., B ezno, zástupce v SVTP 
R ing. Petra Antošová

– Podnikatelský inkubátor VŠB – TU Os-
trava, zástupce v SVTP R ing. Miro-
slav Neulinger

(informace jsou umíst ny na www.svtp.cz)

XXI. valná hromada
Ve st edu 9. února 2011 se uskute nila 

v Praze další valná hromada SVTP R. Zú-

astnilo se jí 19 zástupc  len  právnických 
osob, 6 fyzických osob a další hosté.

V úvodu dopolední ve ejné ásti, které se 
zú astnilo 48 osob, prezentoval P. Švejda 
Národní sí  VTP v R, 10. etapu akredita-
ce VTP, návrh kritérií pro 11. etapu akredi-
tace od 1. 1. 2012, P. Porák (MPO), P. Ko-
lá  a B. Sawkins (CzechInvest) informovali 

Z jednání vedení AIP R Z jednání vedení AIP R

Zleva: P. Porák, J. Lakomý, P. Švejda
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o poznatcích a doporu eních k programu 
PROSPERITA II, dále odpovídali na etné 
dotazy ú astník  týkajících se tohoto progra-
mu, p ípravy, pr b hu a hodnocení projekt . 

Odpoledne se uskute nila XXI. valná 
hromada SVTP R. Prezident P. Švejda 
p edložil zprávu o innosti, zprávu o hos-
poda ení za rok 2010 a zprávu revizní ko-
mise. VH schválila tyto materiály a projed-
nala hlavní úkoly na rok 2011 a schválila 
usnesení.

V rámci uskute n né diskuze p edložili 
lenové SVTP R a hosté valné hromady 

informace, hodnocení a dotazy, týkající se 
postavení spole nosti, p ípravy projekt  
VTP, programu PROSPERITA II, možnosti 
umíst ní eských inova ních  rem v zahra-
ni ních VTP, public relations této oblasti.

Schválené základní dokumenty:
 Hlavní úkoly SVTP R na rok 2011
 Kalendá  akcí na rok 2011
 Usnesení XXI. VH SVTP R
jsou umíst ny na www.svtp.cz 

Mezinárodní porada editel  VTP
Ve dnech 9. – 10. ervna 2011 se v Pod-

nikatelském a inova ním parku Havlí k v 
Brod uskute ní Mezinárodní porada editel  
VTP s tímto programem:
9. 6. 2011, tvrtek – Podnikatelský a ino-
va ní park (PIP) Havlí k v Brod, Dobrov-
ského 2366
12:30 – Ubytování ú astník  v hotelu Slun-

ce, Jihlavská 1985, Havlí k v Brod 

13:00 – Sraz ú astník  v PIP Havlí k v 
Brod

13.30 – Prohlídka Podnikatelského a ino-
va ního parku Havlí k v Brod

15.30 – 18.00 Porada editel  – 1. ást 
– zasedací místnost hotelu Slunce ídí 
P. Švejda

– kontrola pln ní záv r  porady editel  
VTP v Šumperku, 2010

– národní sí  VTP v R, elektronický kata-
log, mezinárodní spolupráce

– p edání akredita ních osv d ení v rámci 
10. etapy akreditace (pr b žná 10. etapa 
akreditace VTP v R dle stavu k 31. 12. 
2009 s platností do 31. 12. 2011)

– p íprava pr b žné 11. etapy akreditace 
VTP v R dle stavu k 31. 12. 2011 s plat-
ností do 31. 12. 2013

– m ení výkonnosti VTP (metodika hodno-
cení)

– projekt SPINNET (cíle, partne i, úkoly, 
monitorovací ukazatele)

19.00 – 21.00 – Spole enský ve er s p e-
kvapením v hotelu Slunce v Havlí kov  
Brod

10. 6. 2011, pátek – zasedací místnost hotel 
Slunce

8.00 – Výbor SVTP R
9.00 – Projektový tým NS VTP v R a komi-

se pro akreditaci VTP v R
10.00 – Porada editel  – 2. ást, se záv ry
– informace o projektech v rámci programu 

PROSPERITA (P. Porák, P. Kolá )
– INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje 

a inovací v R, 6. – 9. 12. 2011; prezen-
tace SVTP R, VTP a inova ních  rem 
umíst ných ve VTP; p ihlášky do 16. 
ro níku sout že o Cenu Inovace roku 
2011

12.00 – ob d, odjezd ú astník
P. Š.

Valné shromážd ní AVO
Valné shromážd ní Asociace výzkum-

ných organizací se konalo 21. 4. 2011 
v Ústavu jaderného výzkumu ež, a.s. Jako 
hosté se ho zú astnili p edstavitelé orgán  
státní správy (RVVI, TA R, MPO, MŠMT, 
MZe, MV), Asociace inova ního podnikání 

R a podnikatelské sféry (SP R, HK R) 
i Zväzu priemysel´nych výskumných a vývo-
jových organizácií v SR.

Na valném shromážd ní AVO byly p edlo-
ženy, projednány a schváleny tyto dokumenty: 
výro ní zpráva p edsednictva AVO za rok 
2010 v etn  zprávy o hospoda ení AVO 
za rok 2010, rozpo tu na rok 2011 a infor-
mace o stavu lenské základny AVO; zprá-
va kontrolní komise o hospoda ení AVO 
za rok 2010; aktualizované programové 
prohlášení AVO a plán práce p edsednic-
tva AVO na rok 2011. lenové AVO obdrželi 
tyto dokumenty v tišt né souborné podob  
a sou asn  byly tyto dokumenty umíst ny 
na webových stránkách AVO.

S úvodním slovem vystoupil ing. Miro-
slav Jane ek, CSc. (prezident AVO), který 
se nejprve zabýval významnými aktuálními 
událostmi v oblasti výzkumu, vývoje a inova-

cí z pohledu AVO a jeho len , zejména pak 
realizací Reformy systému výzkumu, vývoje 
a inovací v R (dále jen Reforma). P ipo-
mn l vizi Reformy, jíž je dosáhnout t sn j-
šího propojení výzkumu a vývoje a inovací. 
V tší d raz má být položen na dosahované 
výsledky a celkov  se má zjednodušit sys-
tém podpory výzkumu a vývoje v R. V tom-
to kontextu se podrobn ji v noval vzniku 
a innosti Technologické agentury R, která 
za ala fungovat za vydatného p isp ní lidí 
z AVO, dále se zabýval otázkami  nanco-

vání a hodnocení výzkumu a vývoje. Za nej-
v tší brzdu Reformy ozna il ur itou nechu  
ke zm nám u ásti akademické sféry. Pozor-
nost v noval i nedávno prob hnuvšímu me-
zinárodnímu auditu systému VaVaI, který po-
ukázal na nedostatky v metodice hodnocení 
VaV, na nevyhovující ízení VaVaI a odlišné 
rozd lování prost edk  ve srovnání s jinými 
zem mi. Nicmén  vážnou p ekážkou na re-
formní cest  je také chabá spolupráce mezi 
výzkumnými organizacemi a aplika ní sférou 
a chyb jící kapacity vývoje v R. Pokud jde 

 P. Kolá Ú astníci valné hromady
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o podporu VaV, pen z poskytnutých na tyto 
ú ely ze státního rozpo tu je celkov  mén , 
a to i vlivem využití strukturálních fond . 
Za závažnou otázku považuje pak nep íliš 
vhodný pom r ú elových a institucionálních 
prost edk  p i  nancování výzkumu. V roce 
2016 by se však m la institucionální podpo-
ra projekt  z OPVaVpI zm nit na ú elovou 
(Národní program udržitelnosti p edpokládá 
ástku cca 2,5 mld K  ro n ). Ur itým pro-

blémem se nyní stává prosazování rovného 
postavení podnikatelských výzkumných or-
ganizací (dále jen VO) v rámci všech VO (je-
jichž de  nice se dosud up es uje), který uká-
zalo nedávné projednávání da ové úlevy pro 
nakupovaný VaV. Ing. Jane ek zmínil také 
zajímavé aktuální programy v oblasti ú elo-
vé podpory VaV (MPO – TIP, MZe – KUS, 
TA R – ALFA, Centra kompetence), dále si-
tuaci v zapojení do program   nancovaných 
ze strukturálních fond  a v oblasti rámcových 
program  EU. 

Ve druhé ásti svého vystoupení se ing. Ja-
ne ek v noval sou asné pozici AVO, pouká-
zal zejména na vypadnutí AVO z ú asti v RVVI 
jako i d sledek „soust ed né bitvy o zmenšu-
jící se kolá  prost edk “, na složitou situaci 
podnikatelských VO a na nutnost zlepšit spo-
lupráci se SP R. K hlavním a úsp šným ob-
lastem innosti AVO v uplynulém období pat i-
ly aktivity se vztahem k systému státní podpo-
ry výzkumu a vývoje a pomoc p i zapojování 
eských subjekt  do sout ží o prost edky 

na podporu VaV v etn  zahrani ních ( innost 
OKO AVO). Nepoda ilo se však pln  rozvinout 
orientaci na MSP. V záv ru svého vystoupení 
se ing. Jane ek zam il na to, kam by m la 
AVO nap ít svou pozornost v dalším období. 
M la by zintenzivnit úsilí v klí ových oblastech 
své innosti a rozvinout mnohem více PR ak-
tivity, zejména p ipravit mediální strategii a tu 
napl ovat spoluprací s profesionály a in-
ností vytvo ené mediální komise AVO (ade-
kvátn  zabezpe ené po stránce personální 
a  nan ní). „Musíme ukázat na konkrétních 
p íkladech, jaké výsledky p ináší aplikovaný 
výzkum a vývoj v r zných odv tvích innosti, 
kde se s nimi m že každý potkat v b žném 
život , že má náš výzkum význam a že  -
nan ní prost edky nejsou na n j vynaloženy 
zbyte n ,“ ekl M. Jane ek. Perspektivní roz-
voj AVO vyžaduje také omladit její sou asné 
vedení (a p itom zajistit d stojnou pozici pro 
odcházející dlouhodob  aktivn  inné leny 
p edsednictva AVO).

ást jednání byla v nována vystoupe-
ním host  spojeným s diskusí. P edstavi-
telé státních orgán  informovali o zám rech 
a aktivitách na podporu VaV a reagovali 
na n které myšlenky a názory vyslovené 
v diskusi. Pozitivn  ocenili spolupráci s AVO 
a p edstavitelé podnikatelské sféry nabídli 
svou pomoc p i mediální propagaci a prezen-
taci aplikovaného výzkumu a vývoje a jeho 
výsledk . Doc. Ing. Ji í Cienciala, CSc. 
(RVVI, SP R) podpo il požadavky na zvý-
šenou aktivitu AVO v oblasti její prezentace 
a výsledk  aplikovaného výzkumu a vývo-
je v médiích a nabídl spolupráci a podporu 
v této oblasti. Zd raznil význam komunikace 
s ohledem na rozdíly v akademické a podni-
katelské kultu e. Ve svém vystoupení se také 
zabýval pot ebou zvýšení sout živosti o po-
skytované prost edky, ale také možnostmi 
spolupráce s akademickou sférou a ukázal 
i na n které její dobré p íklady. Problémem 
jsou nedostatky v ízení a hodnocení výzku-
mu. RVVI by pak m la prezentovat celostát-

ní zájmy a proto se o ekávají i odpovídající 
zm ny jejího složení. editel sekce fond  
EU, výzkumu a vývoje Ministerstva pr my-
slu a obchodu Ing. Petr O ko, Ph.D. ocenil 
rovn ž jako pozitivní v c v tší medializaci 
aplikovaného výzkumu a vývoje. Progra-
my OP Podnikání a inovace nadále b ží, 
diskuse s EK o zastavení proplácení plateb 
nemá dopad na kone né p íjemce. Pokud jde 
o ú elovou podporu z programu TIP, m la by 
být vyhlášena další ve ejná sout ž ješt  v 1. 
pololetí 2011 (s p edpokládanou ástkou 560 
až 600 mil. K  na nov  zahajované projekty). 
Prioritní podpora z evropských fond  od roku 
2014 by se podle MPO m la zam it p ede-
vším na inova ní podnikání, transfer znalostí 
a zapojení eských  rem do mezinárodního 
výzkumu. Zástupce editelky odboru bez-
pe nostního výzkumu, vývoje a inovací 
Ministerstva vnitra PaedDr. Jan Vykoukal 
informoval o programu bezpe nostního vý-
zkumu v R v letech 2010–2015 se zam -
ením na bezpe nost státu a ob an  a s roz-

po tem zhruba 2 mld K . Výb r ešitel  pro-
bíhá formou ve ejných sout ží. Ve ve ejné 
sout ži bylo nyní z cca 200 p ihlášených 
projekt  vybráno 66 projekt , v tšinou jsou 
p íjemci VO, ale ada projekt  vznikla také 
ve spolupráci. Výstupem ešení jsou p ede-
vším certi  kované metodiky. editel odboru 
výzkumu, vzd lávání a poradenství Minis-
terstva zem d lství Mgr. Martin Štoll infor-
moval o struktu e zem d lské výzkumné zá-
kladny (tvo í ji 7 v.v.i, 2 p ísp vkové organiza-
ce a nyní 8 soukromých VO s institucionální 
podporou, k nimž od roku 2012 p ibudou další 
3) a uvedl novinky v podpo e zem d lského 
výzkumu. V kv tnu bude vyhlášena první ve-
ejná sout ž nového programu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje „KUS“ 
(Komplexní udržitelné systémy v zem d lství 
2012–2018). V rámci tohoto programu budou 
vyhlašovány dvoustup ové ve ejné sout -
že na projekty výzkumu a vývoje. Rovn ž 
zástupce MZe uvítal p ípravu nové mediální 
strategie AVO. RNDr. Miloš Chvojka, CSc. 
se ve svém vystoupení zabýval zejména pro-
gramy mezinárodní spolupráce ve VaV se 
z etelem k aplikovanému výzkumu, pozor-
nost v noval také p ipravovanému 8. rámco-
vému programu EU. S obsáhlou prezentací 
o innosti Technologické agentury R vystou-
pil len jejího p edsednictva RNDr. Martin 
Bun ek, Ph.D. Charakterizoval zam ení 
a obsah jednotlivých program  TA R (ALFA, 
BETA, OMEGA, Centra kompetence), zabý-
val se vytvo eným prost edím a d vody pro 
zájem organizace o projekty t chto program  

a implementa ním plánem. Pozornost v no-
val též vyhodnocení 1. výzvy programu ALFA 
(mimo jiné poukázal na chabý výkon n kte-
rých hodnotitel  a nedostate né zd vodn ní 
investic). Za velký problém R ozna il v bec 
hodnocení projekt . Uvažuje se, že sou ástí 
Kancelá e TA R by byl i útvar hodnotitel  
(viz TEKES ve Finsku), posuzují se však i jiné 
zkušenosti ze zahrani í.

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. (generální 
sekretá  Asociace inova ního podnikání 

R) upozornil na materiály AIP R p eda-
né ú astník m valného shromážd ní AVO 
– Systém inova ního podnikání v R /A, 
CD ROM Technologický pro  l R, verze 11, 
asopis Inova ní podnikání a transfer tech-

nologií 3/2010 (20 let AVO) a 1/2011, brožura 
Cena Inovace roku 2011, brožura Eurostars, 
brožura „KONTAKT 2011“, informace o INO-
VACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inova-
cí v R; zd raznil dlouhodobou spolupráci 
s AVO a zabýval se n kterými otázkami v ob-
lasti inovací (mimo jiné jak de  novat inova ní 
infrastrukturu, jak dále využívat Technologic-
ký pro  l R; za len ní výzkumných výsledk  
v podob  inovací do RIV; hodnocení a oce-
ování autor  inova ních produkt ). 
Svaz pr myslu a dopravy R podporuje 

ú innou medializaci aplikovaného výzku-
mu. To sd lil mimo jiné ve svém vystoupení 
Ing. Pavel Dzida, který také p edal pozdravy 
od vrcholných p edstavitel  SP R. Zabý-
val se dále aktuální legislativou a poukázal 
na velmi krátký as k jejímu p ipomínkování. 
Zd raznil nutnost propagovat spolupráci vý-
zkumných organizací s pr myslem, a to ze-
jména se zacílením na mladé lidi. Víceprezi-
dent Hospodá ské komory R, Ing. Pavel 
Bartoš vyjád il rovn ž podporu intenzivn jší 
prezentaci výsledk  aplikovaného výzkumu 
odborné i laické ve ejnosti a zárove  nabídl 
v tomto sm ru spolupráci ze strany HK R 
a hledání jejích vhodných forem. Komunikaci 
s ve ejností považuje za klí ovou v propaga-
ci výsledk  výzkumu i s ohledem na klesající 
zájem o technické vzd lání. Dále se v no-
val i n kterým otázkám souvisejícím s kon-
kurenceschopností R. Poukázal rovn ž 
na pot ebu rekonstruovat RVVI.

Valné shromážd ní AVO pozdravil též 
Ing. Igor Chovan, výkonný sekretá  Zvä-
zu priemysel´nych výskumných a vývo-
jových organizácií a pod lil se s ním o ak-
tuální zkušenosti s podporou VaV ve Slo-
venské republice. 

Diskuse probíhala v návaznosti na jednot-
livá vystoupení a i v odpoledním diskusním 
bloku a soust edila se p edevším na otázky 
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Dvacet let
Asociace strojních inženýr

Asociace strojních inženýr  (A.S.I.) byla 
založena v roce 1991 jako stavovské sdružení 
p edevším strojních inženýr , když selhaly 
snahy o vzk íšení p vodního a tradi ního 
inženýrského spolku SIA, zrušeného 
a nenávratn  vyvlastn ného p íchodem mi-
nulého režimu. O vznik A.S.I. se nejvýznamn ji 
zasloužili tehdejší rektor VUT prof. Ing. Stan-
islav Hanzl, CSc., který jí též poskytl na strojní 
fakult  úto išt , prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. 
a Ing.Václav Dan k,CSc. 

innost Asociace je založena na aktivi-
tách jednotlivých klub , které mají vlastní 
právní subjektivitu a které vznikly p i vysokých 
školách, výzkumných a projek ních ústavech 
i výrobních závodech. Jsou to kluby p i strojní 
fakult  VUT Brno, ESIS Brno p i Ústavu fyziky 
materiál  AV R, Škoda Power Plze , kluby 
MI Pardubice a eská T ebová p i Dopravní 
fakult  JP Univerzity Pardubice, VÚHU Most 
a FS VUT Praha. innost A.S.I. je ízena 
hlavním výborem. Poradním orgánem A.S.I. 
je Senát, složený z p edstavitel  významných 
eských podnik .
Kluby po ádají jednak akce domácí 

a jednak akce s mezinárodním p esahem. 
K t m prvým pat í nap . pravidelná m sí ní 
technická setkání v Praze a Brn  s ve ejn  
p ístupnými p ednáškami, každoro ní 
konference „Vnit ní aerodynamika lopat-
kových stroj “ v Praze a „Parní turbiny 
a turbostroje“ v Plzni, TECHMAT v Par-
dubicích i seminá  „Poruchy stroj  a jejich 
prevence-2006“ a další odborné seminá e 
i tématické exkurze. K mezinárodním ak-
cím pat í samostatn  nebo v sou innosti 
s dalšími organizacemi uspo ádaná výz-
namná mezinárodní Symposia Danubia-
Adria (Experimental Methods in Solid Me-
chanics, 1993, 2000, 2008), mezinárodní 
konference SMiRT 17 (Structure Mechanics 
in Reactor Technology, 2003), 5. evropská 
konference Turbomachinery-Fluid Mechan-
ics and Thermodynamics, 2003, 17. evrop-

ská lomová konference Brno´08 a mezinár. 
konference „Sou asné problémy v kolejo-
vých vozidlech 2009“. 

Významným po inem bylo v rámci A.S.I. 
za vedení prof. Stanislava Vejvody z Brna 
vytvo ení Normativn -technické dokumen-
tace pro jadern  energetická za ízení, sch-
válené SÚJB, ITI i zahrani ním auditem, 
která byla výsledkem práce širší skupiny 

odborník , je obdobou ASME CODE 
a po rozpadu RVHP zaplnila závažnou 
mezeru. 

Asociace vydává pravideln  t ikrát ro n  
asopis „Bulletin A.S.I.“, který dostávají 

všichni lenové. Krom  toho má svoje 
webové stránky (www.asicr.cz), kde jsou 
umís ovány aktuální informace.

Hlavní oslavnou akcí k založení A.S.I. bylo 
slavnostní zasedání 12. 4. t. r. na strojní fakult  

VUT v Praze. Zde byly p edány pam tní 
medaile Leonarda da Vinci za dlouholetou 
významnou innost ve prosp ch Asociace 
strojních inženýr . Ocen ni byly p edstavitelé 
klub , senátu A.S.I., hlavního výboru a výz-
namní p edstavitelé spolupracujících or-
ganizací – nap . Ing. Zbožínek, Ing. Grégr, 
prof. Höschl, prof. Š astný, prof. Holý, 
Ing. Liška ze SP R, doc. Švejda z AIP R, 
Ing. Dan k a Ing. Baltus.

Na fotogra  ích p ebírají medaile 
prof. Pešlová z klubu MI Pardubice 
a doc. Šperlink z AIP R od p edsedy 
výboru doc. Hanuse.

Výbor A.S.I.

 nan ní podpory a hodnocení výzkumu 
a vývoje, innost TA R, problémy podnika-
telských VO, zapojení do mezinárodní spo-
lupráce, spojení sil p i prezentaci výzkumu 
také s Agrární komorou a Potraviná skou 
komorou, efektivnost výzkumu i na podporu 
a problémy vzd lávání. Všichni zástupci or-
ganizací a  rem z celé R sdružených v AVO 
a p ítomných na valném shromážd ní se 
pak shodli na tom, že je nutno mnohem více 
a d razn ji než dosud prezentovat úsp šné 
výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje 
a p esv d ovat decizní orgány, politiky, od-
bornou ve ejnost, podnikatele i širší ve ej-
nost o nezbytnosti a užite nosti jeho podpory 
s ohledem na nezastupitelné místo, které 
má v eské ekonomice a spole nosti. Valné 
shromážd ní odsouhlasilo vytvo ení mediální 
komise, k jejímž úkol m bude v sou innos-
ti s p edsednictvem AVO pat it zajiš ování 
propagace výsledk  výzkumu a vývoje le-
n  AVO ve sd lovacích prost edcích, p ed-

stavování ve ejnosti významných osobností 
aplikovaného výzkumu a vývoje, ale i prezen-
tace aktuálních vyjád ení i reakcí AVO na le-
gislativní návrhy. Využity k tomu budou nejen 
vlastní prost edky, ale i zkušenosti a podpo-
ra ostatních partnerských organizací, které 
AVO nabídly na valném shromážd ní v tomto 
sm ru spolupráci.

Výsledky voleb do p edsednictva 
a kontrolní komise AVO

Valné shromážd ní bylo tento rok rovn ž 
shromážd ním volebním. V tajných volbách 
do p edsednictva a kontrolní komise AVO 
byli na p íští dva roky zvoleni (v abecedním 
po adí):

Ing. Jan Bouma, CSc., Ing. Tomáš Hrdli ka, 
Ing. Miroslav Jane ek, CSc., Ing. Aleš John, 
M.B.A., Ing. Josef Kašpar, Doc. Ing. Miloslav 
Kepka, CSc., Ing. Libor Kraus, Ing. Ji í Krej-
ík, CSc., Ing. Václav Liška, CSc., Ing. Karel 

Mrá ek, CSc., RNDr. Jan Ned lník, Ph.D., 

Ing. Václav Neumajer, Ing. Slavoj Palík, CSc., 
Ing. Petra Peterková, Ph.D., Ing. Milan Petrák, 
Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D., Ing. Miroslav Svo-
boda, Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Na následujícím zasedání nového p ed-
sednictva AVO byl do funkce prezidenta 
AVO na další dvouleté období op t zvolen 
Ing. Miroslav Jane ek, CSc. a do funkce 
výkonného p edsedy Ing. Václav Neumajer. 

 Valné shromážd ní také schválilo vytvo e-
ní statutu estného lena p edsednictva AVO.

Pln ní uvedených zám r  a úkol  je v sou-
ladu s pozicí AVO jako kvali  kovaného a d -
v ryhodného partnera v otázkách rozvoje 
a podpory výzkumu, vývoje a inovací v R 
s cílem ešení aktuálních i perspektivních 
ekonomických a spole enských problém .

Plán práce p edsednictva AVO na rok 
2011 spolu s dalšími schválenými doku-
menty jsou umíst ny na www.avo.cz.

K. M.
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v deckých pracovník  
a jsou nedílnou sou-
ástí st žejních inici-

ativ strategie Evropa 
2020, http://ec.europa.
eu/europe2020/tools/
flagship-initiatives/in-
dex_en.htm, zejména 
iniciativ Innovation Uni-
on/ Unie inovací, Youth 
on the move/Mládež 
v pohybu, An agenda for new skills and 
jobs/ Program pro nové dovednosti a pracov-
ní místa. Pracovní program akcí Marie Curie 
pro výzvy k podávání projekt  v roce 2012 
(WP 2012) byl proto v kontextu nové evrop-
ské strategie pro výzkum a vývoj a inovace 
a jejích iniciativ p íslušn  dopln n. Zejména 
iniciativa Unie inovací zahrnuje sérii závazk , 
z nich se n které p ímo dotýkají podpory pro-
fesního rozvoje výzkumník  a jejich mobilit. 

Akce Marie Curie speci  ckého programu 
PEOPLE mají napomáhat: 

 zvyšovat atraktivitu pracovních podmínek 
ve ve ejných výzkumných organizacích 
s cílem vytvo it v Evrop  milion nových vý-
zkumných pracovních pozic,

 zavád t nové vzd lávací osnovy, které 
by umožnily získání nových dovednos-
ti na poli spolupráce mezi pr myslem 
a akademickými subjekty, posílit inter-dis-
ciplinaritu, podnikatelství a siln jší part-
nerství s komer ní sférou,

 podporovat opat ení, která budou mini-
malizovat p ekážky v rámci intra-evropské 
spolupráce, po ínaje zkvalitn ním studia 
doktorských program , atraktivností pra-
covních podmínek, gendrové vyváženosti, 
kariérního rozvoje v deckých pracovník , 
zvyšování mobilit nap í  zem mi, sektory, 
v etn  otev enosti p i p ijímání v deckých 
pracovník  do ve ejných institucí, vytvo e-
ní Evropských penzijních fond ,

 zavedení nových princip  iniciativy Unie 
inovací do praxe, v etn  podpory modul  
nových studijních program  pro výchovu 
budoucích doktorand  „European Indu-
strial doctorate“ a „Innovative Doctoral 
Programmes“, jež vycházejí z partnerství 
akademické sféry s pr myslem,

 ud lování loga „Excellence in Research" 
špi kovým výzkumným institucím, jak již 
bylo ud leno u 13 výzkumných institucí 
v UK, 

 zvýšit p íliv vysoce kvalitních výzkumník  
ze t etích zemí do EU, s tím souvisí i pod-
pora zjednodušení vízové politiky.

Informace o nových iniciativách a po-
litikách Strategie Evropa 2020 najdete 
na webové adrese http://ec.europa.eu/euro-
pe2020/index_en.htm

Konference Marie Curie Actions for an 
Innovative Europe: Excellence, mobili-
ty and skills for researchers, se konala 
9. a 10. prosince v krásných prostorách 
technického muzea Autoworld v Bruselu 
v parku Cinquantenaire. Zaregistrovalo se 
na ní 250 ú astník  ze všech lenských 
zemí, v slavnostní atmosfé e oslav ud lení 
50 000 p íjemce grantu Marie Curie se zde 
setkali v dci se zástupci soukromé sféry, 
p edevším pr myslu a s aktéry a tv rci po-
litik ve ejného sektoru. Sou ástí konference 
byla i p ehlídka poster  úsp šných projekt  
 nancovaných práv  z grant  Marie Curie.

Konferenci zahájili nejvýznamn jší p ed-
stavitelé Evropské komise, její president 
J.M.Barroso, president Evropského parla-
mentu Jerzy Buzek a Evropská komisa ka 
pro Education, Culture, Multilingualism and 
Youth Androulla Vassiliou, která je odpov d-
ná za program Marie Curie. 

Celá tato akce se nesla v duchu iniciativ 
strategie Evropa 2020 a p ítomnost elních 
p edstavitel  EU sv d í o významnos-
ti a d ležitosti oblasti podpory rozvoje 
a mobilit lidských zdroj  ve výzkumu, 
vývoji a inovacích v následujících letech.

Program byl rozd len do p ti sekcí, které 
se týkaly oblastí: 

 podpory volného pohybu výzkumník  a p e-
nosu znalostí mezi jednotlivými zem mi

 podpory cirkulace výzkumník  a p enosu 
znalostí mezi jednotlivými v dními discipli-
nami, 

 podpory získávání nových dovedností 
výzkumník , jejich mobility a p enos zna-
lostí mezi vzd lávacími, výzkumnými a ko-
mer ními organizacemi,

ZELENÁ KNIHA
Evropské komise

o spole ném strategickém rámci pro 
financování výzkumu a inovací v EU

Komise se radí o radikálních 
zm nách, které p inesou v tší 
r st a více pracovních míst

Citace z Innovation Union 
Press Room
Dne 09. 02. 2011 zahájila Evropská ko-
mise konzultaci o možnostech, jak pod-
statn  zlepšit financování výzkumu a ino-
vací v EU, a usnadnit tak ú ast, zvýšit 
ú inky v oblasti v dy a hospodá ství 
a zajistit vyšší zhodnocení pen z. Podle 
navrženého „spole ného strategického 
rámce“ obsaženého v Zelené knize by 
došlo k propojení stávajícího sedmé-
ho rámcového programu pro výzkum, 
rámcového programu pro konkuren-
ceschopnost a inovace a Evropského 
inova ního a technologického institu-
tu. Tím by vznikl ucelený soubor nástroj  
financování pro všechny fáze „inova ní-
ho et zce“ od základního výzkumu až 
po samotné uvedení inova ních produkt  
a služeb na trh, jakož i pro podporu ne-
technologických inovací, nap íklad v ob-
lasti designu a marketingu. Zelená kniha 
Komise rovn ž p edstavuje základ pro 
výrazné zjednodušení postup  a pravidel. 
Cílem zm n je, aby financování výzkumu 
a inovací v EU v maximální mí e p isp -
lo k iniciativ  Unie inovací a ke strate-
gii Evropa 2020. Zú astn né subjekty 
se mohou k problematice vyjad ovat až 
do 20. kv tna 2011

Webové stránky pro p ístup k materiál m 
ve ejné konzultace Zelené knihy jsou 
http://ec.europa.eu/research/csfri/
index_en.cfm
Webové stránky Innovation Union, Press 
Room:
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?pg=press

Lidské zdroje ve výzkumu,
vývoji a inovacích

– d ležitý lánek Strategie Evropa 2020

Dne 8. prosince 2010 
se v Bruselu konalo 17. 
zasedání programové-
ho výboru 7. RP speci-
 ckého programu PE-
OPLE. Vzáp tí po n m 
následovala dvoudenní 
konference „Akce Ma-
rie Curie pro inovativní“ 
Evropu.

Na zasedání progra-
movém výboru speci-
 ckého programu 7. RP 
LIDÉ bylo jednozna n  
konstatováno, že akce Marie Curie hrají 
významnou roli v rozvoji profesního r stu 

Foto: archiv Anna Mittnerová, KAMPUŠ
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 zajišt ní svobody výzkumu ešícího pro-
blémy, které p inese budoucnost,

 nová generace akcí Marie Curie, výhledy 
do budoucna.

Velice zajímavé a p ínosné byly prezen-
tace jednotlivých e ník , vybraných z ad 
výzkumník / výzkumnic, jež vd í za sv j 
profesní rozvoj a dosažení úsp ch  na poli 
výzkumu a vývoje práv  podpo e poskytnu-
té granty akcí Marie Curie. Zvlášt  vystou-
pení výzkumnic dokazují fakt, že správným 
p ístupem lze skloubit v deckou kariéru 
i s ženskou rolí, vždy  v programu Marie 
Curie jsou ženy zastoupeny ze 40%. De-
batovalo se nejen o dosažených úsp ších 
na poli v dy a výzkumu, ale diskutovalo 
se i o tom, jak tento program do budoucna 
vylepšit, zejména v oblasti podpory mobilit 
výzkumník , jejich odborného r stu a zvy-
šování jejich dovedností. 

Video klip ze zahájení konference „EC 
President José Manuel Barroso at the 
conference „Marie Curie Actions for an 
Innovative Europe“ a informace o této 

konferenci jsou umíst ny na http://ec.eu-
ropa.eu. 

Pokud i Vy chcete získat podporu na Váš 
v decký r st a mobilitu z n které z akcí 
Marie Curie programu 7.RP/PEOPLE, in-
formujte se na webu http://ec.europa.eu/
research/mariecurieactions/index.htm.

Od p lky b ezna do za átku srpna 2011 
jsou otev ené výzvy na podávání návrh  
projekt  pro výzkumníky s minimáln  4 le-
tou praxí i doktorským titulem  nancující: 

 evropské v decko-výzkumné pobyty (Ma-
rie Curie IEF),

 v decké pobyty ve 3. zemích pro evropské 
výzkumníky (Marie Curie IOF),

 v decké pobyty pro výzkumné pracovníky 
ze 3. zemí sv ta v EU (Marie Curie IIF),

 reintegra ní granty (Marie Curie CIG).

Otev ené výzvy na podávání projekt  
naleznete snadno na stránkách CORDIS 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Kdo pot ebujete poradit s p ípravou ná-
vrhu projektu, m že se obrátit na NCP 
Ing. Petru Perutkovou z TC AV R, p ípadn  

na Ing. Annu Mittnero-
vou z VŠCHT Praha.

Ve Vydavatelství 
VŠCHT Praha vyšla 
v listopadu 2010 pub-
likace „Zam stnávání 
cizích státních p í-
slušník  ve výzkumu 
a vývoji“, ve které na-
jdou nejen výzkumníci, 
ale i administrativní pra-
covníci eských hos-
titelských institucí informace o tom, co vše je 
nutno za ídit, pokud do instituce p ijde pracovat 
zahrani ní výzkumný pracovník. Tato publikace 
je ve ejn  p ístupná na adrese http://vydavatel-
stvi.vscht.cz/katalog/uid_ekniha-004/anotace/).

Na portálu EURAXESS, http://ec.europa.
eu/euraxess, si m žete vyhledat z nabídky 
volných pracovních míst pro výzkumné pra-
covníky zajímavou pozici. Výzkumné instituce 
nebo univerzity zde mohou naopak najít vhod-
ného výzkumníka do svého pracovního týmu. 

Ing. Anna Mittnerová
VŠCHT Praha

a s jednoduchým názvem „Inovace“ byl ten 
nejpovolan jší: generální sekretá  AIP R 
a p edseda redak ní rady tohoto asopisu 
Pavel Švejda. Také p ednášející a jejich p í-
sp vky si zasloužili pozornost: Pavel Švejda 
– Inova ní prost edí v R; Martin Štícha, 
editel odboru Ministerstva pr myslu a ob-

chodu – Programy pr myslového výzkumu 
a vývoje; Iva Ritschelová, p edsedkyn  es-
kého statistického ú adu – Statistika inovací; 
Pavel Še  , obchodní editel Advanced Ma-
terials-JTJ, s. r. o., nositele estného uznání 
sout že „Cena Inovace roku 2010“ – Inova -
ní produkt, výzkum, vývoj, výroba a uplat-
n ní na trhu. (Multifunk ní nát ry FN® s fo-
tokatalytickým, samo isticím a sanitárním 
efektem).

Souvislost kvality a inovací byla a je mno-
hokrát zd raz ována a prokázána. AIP R 
je kolektivním lenem SJ a SJ lenem 
AIP R. Pro  tedy bylo možno ozna it po-

et ú astník  této kvalitní a p ínosné sekce 
za „menší než malý“? 

P í inou byla z ejm  mimo ádn  silná 
konkurence všech t í dalších paraleln  
probíhajících sekcí: jak „automobilisté“, tak 
„environmentalisté“ jsou velmi výraznou 
a svému hlavnímu zam ení pochopiteln  
p ednostn  loajální skupinou, a téma man-
agementu rizik je jedním z aktuálních hit . 
Je také t eba se pou it z jedné ze zásad, 
které práv  ve svém p ísp vku na sekci pre-
zentoval Pavel Še  : Když p icházíte na trh 
se zásadní inovací, která p ináší úpln  nový 
produkt (a tou svým zp sobem za azení 
nové sekce mezi ty po léta tradi ní bylo, 
pozn. aut.), není nejt žším úkolem vymyslet 
a vyrobit, ale popsat a vysv tlit v rohodn  
a srozumiteln  zákazníkovi a obchodním 
partner m, co vlastn  nabízíte a co jim to 
p inese. To asi v tomto p ípad  organizáto i 
dost ú inn  neud lali.

SYMA 2011
vyda ená akce s jednou vadou na kráse

Letošní ro ník setkání odborník  
v managementu kvality a souvisejících 
oborech, který se konal pod tradi ním 
mottem „Partnerstvím k úsp šnosti“ 
v posledních dvou b eznových dnech 
v Praze, se celkov  vyda il. Jen jedno 
se nepovedlo a postavilo organizátory 
p ed otazník (s vyk i níkem) a zkoumání, 
kde ud lali chybu: byla to inovace, resp. 
Inovace – jedna z odborných sekcí, která 
m la toto zam ení a název. Tím nepo-
vedeným nebyla ovšem sekce sama, ta 
byla naopak p ipravena podle o ekává-
ní velmi dob e v etn  zajišt ní význam-
ných p ednášejících a m la a mohla být 
pro ú astníky zajímavým a cenným p í-
nosem; zarážející byla minimální ú ast 
na této sekci.

Kvalitní program, po etná ú ast, pr b h 
bez výrazn jších problém , a tedy i to nejd -
ležit jší, p evažující spokojenost ú astník . 
SYMA 2011 (zvali jsme vás na ni a avizovali 
její p edb žný program v minulém ísle – 
ip&tt 2011, . 1, str. 19), tradi ní akce SJ 
z kategorie t ch nejpopulárn jších, která 
v minulém roce p ijala nový název a místo 
konání, se op t za adila mezi úsp šné. Pro-
gram doznal po up esn ní n kterých zm n, 
z nichž nejvýznamn jší bylo jeho obohacení 
o úvodní plenární p ísp vek Hany Krbcové, 
editelky divize personalistika a. s. EZ, Kva-

lita leadershipu a její vliv na výkonnost  rmy. 
Ve erní indoorová hra Guru, vedená Annou 
a Alexandrosem Georgiadisovými, po etné 
ú astníky svým charakterem a atmosférou 
nejprve p ekvapila, pak strhla; vybrali si své 
„guru“ a dali pr chod své kreativit  m rou 
pro nezasv cené až p ekvapivou. Worksho-
py m ly praktickou nápl , kompetentní ve-
dení a opravdu pracovní aktivní pr b h. 
Garantem odborné sekce s ozna ením „D“ 

A co k tomu s odstupem íká Petr Koten, 
výkonný editel SJ, který sám byl ú astní-
kem celého programu práv  této sekce? 

V rámci p ípravy konferencí SYMA se 
vždy snažíme p ijít s n ím aktuálním. 
A protože asto zmi ovanou podmínkou 
pro zajišt ní trvalé konkurenceschopnosti 

Zleva Simon Palup ík, editel úseku certi  ka-
ce systém  ízení, TZÚS, a Petr Koten. 

Iva Ritschelová.
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organizací je uskute ování inovací, oslovili 
jsme, dovolím si tvrdit sp átelenou, organi-
zaci AIP R, aby se ujala práv  této sekce. 
V rámci p íprav jsem byl p íjemn  p ekva-
pen tím, jak kvalitní p ednášející byli docen-
tem Švejdou získáni. Bohužel, i p es velmi 
zajímavé p ednášky, které jsem osobn  po-
zorn  sledoval, byla ú ast na sekci nízká. 
Pro nás je tato skute nost signálem toho, 
že do budoucna se musíme více zamyslet 
nad tím, jakým vhodným zp sobem p ilákat 
na téma „inovace“ více poslucha . Domní-
vám se totiž, že inovace jsou mezi ve ejnos-
tí stále vnímány jako n co nehmatatelného 
– nikoliv jako soubor aktivit p inášející užitek 
organizacím soukromého i ve ejného sekto-
ru, ale i dalším zainteresovaným stranám.

Touto cestou bych ješt  jednou rád pod -
koval AIP R a všem p ednášejícím za p í-
pravu zajímavé sekce. Jménem eské 
spole nosti pro jakost v ím v rozvoj další 
spolupráce, ze které budou moci t žit nejen 
subjekty zapojené do systému inova ního 
podnikání v R, ale i širší ve ejnost.

Zden k Svatoš
eská spole nost pro jakost,
redakce Perspektivy jakosti

Centrum excelence SJ 
eská spole nost pro jakost rozší ila 

po átkem tohoto roku své služby a z ídi-
la Centrum excelence, jehož hlavním cí-
lem je shromaž ování a další ší ení nej-
nov jších poznatk  z oblasti Business 
Excellence. 

Víme, že úsp ch na trhu a jasné vymezení 
se v i konkurenci stále více vyžaduje uplat-
ování systematického ízení, jeho nástroj  

a metod, a víme, že je pro organizace i jed-
notlivce obtížné se v nich orientovat a hlídat 
jejich vývoj. Centrum excelence bylo v SJ 
vytvo eno, aby sledovalo novinky a praxi 
v uplat ování nástroj  managementu kvality 
na nejvyšší úrovni, jako jsou Model excelen-
ce EFQM, CAF nebo principy CSR, jejichž 
uplat ování je stále ast ji podmínkou pro 
uzavírání obchodních partnerství.

innost Centra se v první ad  orientuje 
na leny SJ, ale jeho služby m že vyu-
žívat i ve ejnost. P edstavení Centra a se-
tkání jeho p íznivc  se uskute nilo 3. února 
tohoto roku. Mezi ú astníky byli p edevším 
zástupci organizací, které jsou držiteli n -
kterého z ocen ní a cen v rámci program  
Národní ceny kvality, tedy t ch, kte í chápou 
d ležitost trvalého a systematického zlep-
šování pro udržení a zvyšování své konku-
renceschopnosti. Velmi rádi p ivítáme další 
leny, kte í tuto myšlenku sdílejí.

Jakožto národní partner EFQM p evza-
la SJ/Centrum excelence odpov dnost 
za p enos produkt  EFQM do podmínek 

eské republiky. V praxi to znamená, že 
nabízíme licencovaný kurz Cesta k excelen-
ci, jehož cílem je ú astník m zprost edkovat 
zkušenost s provád ním sebehodnocení 
organizace, následnou identi  kací silných 
stránek a oblastí pro zlepšování a se stano-
vením priorit pro projekty zlepšování a jejich 
následnou realizaci. Napl ováním t chto 
projekt  získává organizace potenciál ne-
jen pro lepší  nan ní výsledky, ale celkov  
se vyvíjí, inovuje postupy a procesy, vyu-
žívá znalosti a kreativitu svých pracovník  
a stává se tak u ící se organizací. Formální 
odm nou po prokázání úsp šné realizace 
minimáln  t í inova ních projekt  m že být 
mezinárodní uznání v podob  získání prv-
ního stupn  excelence Committed to Ex-
cellence, jež je SJ oprávn na ud lovat.

Druhou rozsáhlou oblastí naší innosti 
je implementace modelu CAF. Ten vychá-
zí z Modelu excelence EFQM a zachovává 
jeho strukturu, je však p izp soben podmín-
kám organizací ve ejného sektoru. Pot e-
ba zlepšování práv  t chto institucí v naší 
zemi je jako klí ová prokazatelná, známá 
a neustále zd raz ovaná, a model CAF je 
v tomto sm ru osv d eným nástrojem a po-
mocníkem. 

Principy CSR, tedy spole enské odpo-
v dnosti organizací, si rovn ž získávají 
naši rostoucí pozornost. Ta se momentáln  
soust edí na tvorbu normativního dokumentu 
a budoucí možnosti CSR certi  kovat. P ístup 
CSR stojí na t ech pilí ích – pilí i ekonomic-
kém, sociálním a environmentálním. Zejmé-
na sociální a environmentální aspekty a p e-
devším d sledky podnikání jsou prostorem 
pro uplatn ní inova ních postup .

eská spole nost pro jakost je, nyní 
prost ednictvím Centra excelence, od-
borným garantem program  Národní 
ceny kvality. Z této funkce je rovn ž od-
pov dná za podporu a propagaci progra-
m  Národní ceny kvality a motivování pro 
implementaci model  a princip  v ní použí-
vaných. Ty jsou popsány výše. Za zd raz-
n ní ješt  stojí, že pro organizace, které se 
sebehodnocením dosud nemají zkušenosti 
a obávají se komplexnosti a hloubky Mode-
lu excelence EFQM – jenž sice nejp esn ji 
odkrývá sou asný stav organizace s jejími 
silnými stránkami i oblastmi, v nichž je pro-
stor pro další vývoj, ale je pom rn  náro -
ný na as a vyžaduje ur itou praxi – byly 
vyvinuty zjednodušené modely START 
a START PLUS, u nichž je vypovídací hod-
nota a detailnost výsledk  menší, nicmén  
náro nost na jejich aplikaci je výrazn  nižší 
a pro seznámení se s principy systematic-

kého zlepšování jsou naprosto dosta ující. 
Více informací o programech Národní ceny 
kvality naleznete na stránkách www.npj.cz. 

Jak už bylo uvedeno, innost Cent-
ra excelence se v první ad  orientuje 
na leny SJ, ale jeho služby m že vy-
užívat i ve ejnost. Velmi rádi p ivítáme 
všechny, kte í chápou d ležitost trvalého 
a systematického zlepšování pro udržení 
a zvyšování své konkurenceschopnosti 
a myšlenky a cíle, na n ž se Centrum za-
m uje, sdílejí.

Podporování kreativity a inovací
– jedna z osmi základních koncepcí 
excelence:
„Excelentní organizace generují 
zvýšenou hodnotu a úrovn  
výkonnosti prost ednictvím neustálých 
a systematických inovací s využitím 
kreativity svých zainteresovaných stran.“

(Model excelence EFQM – 2010)

mu alfa TA R. Hlavním ešitelem projektu 
je  rma MEGA a.s. a úlohou pracovník  
TUL bude zajistit hlavn  laboratorní vý-
zkum, optimalizaci a vyhodnocení pilotních 
ov ení metody

Projekt navazuje na první úsp šné po-
kusy provedené pracovníky Ústavu no-
vých technologií a aplikované informatiky 
z FM TUL v roce 2010 na lokalit  Ho ice 

v Podkrkonoší. „Tam došlo k výraznému 
snížení koncentrace chlorovaných ethy-
len  spole ným p sobením nano ástic 
elementárního železa a elektrického pole,“ 
ekl docent erník. 

Princip sanace podzemních vod pomo-
cí nano ástic železa je založen na jejich 
schopnosti oxidovat se ve vod  a tím redu-
kovat kontaminant na látku mén  toxickou. 

Model excelence EFQM 2010 – základní pu-
blikace.

Tuto verzi v eštin  pro EFQM p ipravila 
a distribuuje eská spole nost pro jakost.

Kontakt na Centrum excelence:
eská spole nost pro jakost, Centrum ex-

celence, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Mgr. Danuše Svobodová, manažerka 

Centra excelence, tel.: +420 221 082 269, 
mobil: +420 602 176 777, e-mail: svobodo-
va.danuse@csq.cz

Danuše Svobodová
SJ, Centrum excelence

Kontaminace organickými látkami 
Použitím elektrického pole k sanaci lo-

kalit kontaminovaných organickými látkami 
od za átku roku 2011 bude zabývat reali-
za ní tým Fakulty mechatroniky, informatiky 
a mezioborových studií TUL pod vedením 
Miroslava erníka v rámci projektu progra-
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vystaveny e-learningové studijní materiály 
k v tšin  vyu ovaných p edm t . V pr b -
hu let 2011-2013 p evedou realizáto i pro-
jektu p edevším magisterský studijní pro-
gram Nanotechnologie do angli tiny, v etn  
všech studijních materiál  a podklad .

Internacionalizace výuky významn  po-
sune libereckou univerzitu ve sv tové úrov-
ni. „Výuka v angli tin  je nezbytná, pokud 
chceme, aby u nás studovalo více zahra-
ni ních student . Již nyní jsou prakticky 
všechny podstatné informace a podklady 
ke studiu v angli tin ,“ íká vedoucí projektu 
Josef Šedlbauer z Fakulty p írodov dn -hu-
manitní a pedagogické TUL. 

Studijní program Nanotechnologie je 
výrazn  multidisciplinární, opírá se o vý-
sledky univerzitních pracoviš  v oblasti 
výzkumu a vývoje nanomateriál  a jejich 
aplikací. Studijní plán usiluje o vyváženost 
teorie a praktických dovedností za azením 
množství laboratorních cvi ení a experi-
mentálních metod studia struktury a vlast-
ností nanomateriál . Reaguje tak na rychlý 
rozvoj obor  souvisejících s nanotechnolo-
giemi a nanomateriály. 

Na realizaci projektu se podílejí eští 
i zahrani ní partne i liberecké univerzity, 
v jeho rámci se prohloubí spolupráce s n -
meckými, belgickými, italskými a francouz-
skými univerzitami a výzkumnými ústavy. 
P ímo do výuky vstupují nap íklad odborníci 
z Fyzikálního ústavu AV R se samostat-
nými semestrálními p ednáškami mimo jiné 
na téma Optické vlastnosti nanomateriál  
nebo P íprava polovodi ových nanostruk-
tur. Zajistí také semestrální sadu p ednášek 
Kapitoly z nanoelektroniky „Kapitoly z nano-
elektroniky jsou unikátní p ehled a souhrn 
výsledk  práce jedenácti badatel  z FZÚ, 
kte í mají výborné výsledky v etn  ady 
publikací v prestižních asopisech, jako 
je Nature i Science“, informoval Eduard 
Hulicius z FZÚ. Zd raznil ale, že studenti 
musí získat dobré znalosti hlavn  v kvanto-
vé fyzice, která je základem pro pochopení 
„nanov dy“. Dob í studenti budou mít šanci 
zapojit se do práce v deckých tým  Fyzikál-
ního ústavu AV R a s tím spojenou ú astí 
na významných mezinárodních projektech. 

Multidisciplinarita se projeví i v dopadu 
projektu na související obory. Jde nap íklad 
o materiálové inženýrství na Fakult  strojní, 
netkané textilie na Fakult  textilní, apliko-
vaná fyzika a chemie na Fakult  p írodo-

v dn –humanitní a pedagogické i p írodo-
v dné inženýrství na Fakult  mechatroniky, 
informatiky a mezioborových studií TUL. 
„Chceme vnit ní organizací na univerzit  
dosáhnout toho, aby p edm ty v r zných 
studijních oborech, které se nanotechnolgií 
dotýkají, byly vyu ovány spole n . Tím se 
zvýší kvalita i efektivita výukového proce-
su,“ up es uje profesor Šedlbauer.

Díky podpo e Evropské unie nabídne tech-
nická univerzita také nový p edm t „Inova-
ce a podnikání v oblasti nových techno-
logií. Vyu ovat ho budou p evážn  odborníci 
z praxe, kte í mají zkušenosti se zakládáním 
podnik  v oblasti nových technologií a ze-
jména nanotechnologií. N které z nich jako 
nap íklad liberecká  rma Elmarco s tech-
nickou univerzitou dlouhodob  spolupracují 
„Firma Elmarco p ipravuje výuku tohoto no-
vého p edm tu, a navazuje tak na dosavadní 
plodnou spolupráci, ze které vzešel, mimo 
jiné klí ový patent pro technologii Nanospi-
der(TM). Po ítáme také s ú astí našich od-
borník  na výuce dalších p edm t  inovo-
vaných v rámci projektu. P ijmeme n kolik 
student  na odborné stáže v našich špi kov  
vybavených provozech a laborato ích v no-
vém výzkumném centru a nabídneme témata 
diplomových prácí. Pro ty nejlepší po ítáme 
i s p ípadnou nabídkou zam stnání,“ nastínil 
spolupráci v rámci projektu editel obchodní 
strategie Elmarca Stanislav Petrík s tím, že 
p edm t bude nabízen pro široké spektrum 
student  v technických oborech.

Mezioborový studijní (t íletý bakalá -
ský a dvouletý navazující magisterský) 
program Nanotechnologie, obor Nano-
materiály nabízí TUL od akademického 
roku 2009/10. Je v nabídce Fakulty mecha-
troniky, informatiky a mezioborových studií 
TUL, ale na výuce se podílejí ty i fakulty 
(krom  FM také fakulta strojní, textilní 
a p írodov dn  humanitní a pedagogická) 
a Fyzikální ústav AV. Zájem o studium to-
hoto perspektivního programu je velký a dá 
se p edpokládat, že se bude zvyšovat a to 
i díky pot ebám  rem zam stnat takto kvali-
 kované absolventy. 

Nanotechnologie a s nimi související 
obory eká velký rozvoj. P irozeným zá-
jmem Technické univerzity v Liberci i pod-
nik  zam ených na tuto oblast je proto 
soustavn  zlepšovat p ípravu student  
a kvalitu jejich pr pravy. Studenti zejmé-
na magisterského a doktorského studia se 
zapojují do ešení konkrétních v deckých 
úkol . To zvyšuje jejich cenu na trhu práce. 

Význam nanotechnologií
pro životní prost edí 

Výsledky svého výzkumu zam eného 
na pokro ilé sana ní technologie, založe-
né p edevším na aplikace nanotechnolo-
gií v oblasti životního prost edí, prezen-
tovali za átkem dubna ešitelé projektu 
Výzkumné centrum „Pokro ilé sana ní 
technologie a procesy“ (ARTEC). Tým 
Miroslava erníka z Technické univerzity 
v Liberci se zam il p edevším na použití 
nanoželeza a nano-bio-technologií pro 

išt ní kontaminovaných podzemních 
vod a odpadních vod z pr myslu.

Výsledky této aktivity v rámci centra AR-
TEC shrnuje kniha „Chemicky podporo-
vané in situ sana ní technologie“, kterou 

R zným využitím nano ástic elementárního 
železa v sana ních technologiích se zabý-
vá v decký tým Miroslava erníka od roku 
2004. Na snímku sleduje docent erník vý-
sledky použití nanoželeza pro išt ní pr my-
slových odpadních vod.

Nano ástice železa – v dci na TUL zkoumají 
princip sanace podzemních vod pomocí na-
no ástic železa. Je založen na jejich schop-
nosti oxidovat se ve vod  a tím redukovat 
kontaminant na látku mén  toxickou.

Úloha elektrického pole je jednak zvýšit mi-
graci t chto nano ástic v prost edí a jednak 
dodanými elektrony chemicky redukovat 
kontaminanty. Jedná se o postup ekologicky 
velmi šetrný.

Inovace studia nanomateriály
Projekt zam ený na inovace a rozvoj 

studijního programu Nanotechnologie, 
obor Nanomateriály, za íná letos realizo-
vat Technická univerzita v Liberci. T íletý 
projekt podpo ila Evropská unie ást-
kou více než 10 milion  z opera ního 
programu Vzd lávání pro konkurence-
schopnost. Spolupráci na n m potvrdily 
i významné výzkumné instituce a  rmy. 
Nap íklad Fyzikální ústav AV R, v. v. i., 
liberecká  rma Elmarco, Pegas Znojmo, 
Aquatest a další.

V rámci projektu budou vytvo eny a na in-
teraktivním webovém portálu nano.tul.cz 

Doktorandka Fakulty textilní TUL Jitka Farberová zkoumá membránu s nanovlákennou vrstvou.
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autorský tým Miroslava erníka p i prezen-
taci pok til. Kmotry byli prorektorka TUL 
Jana Drašarová a d kan FM TUL Václava 
Kopecký. „Technická univerzita v Liberci 
je s nanotechnologiemi spojována od roku 
2004, kdy tým profesora Jirsáka  p edstavil 
postup pro pr myslové vyráb ní nanovlá-
ken. Od té doby je výzkum nanotechnologií 
a nanomateriál  stále intenzivn jší a z velké 
ásti se soust edí na aplikace. Výsledky vý-

zkumného centra Artec dokazují, že umíme 
p ejít z laborato e do praxe a že Technická 
univerzita v Liberci spl uje parametry vý-
zkumné univerzity,“ ekla Jana Drašarová.

Kniha vznikla jako výsledek dlouhodobé-
ho studia proces  probíhajících p i reakci 
chemických látek s kontaminanty v pod-
zemní vod  a v horninovém prost edí. „Po-
chopení a využití t chto proces  založených 
na zm n  oxida n -reduk ních podmínek 
se stalo základem sana ních technologií, 
které intenzivn  laboratorn  a poloprovoz-
n  ov ujeme a optimalizujeme. Ú elem 
výzkumu je zavedení nových technologií 
do sana ní praxe a zmapování jejich p í-
nos  i limit ,“ uvedl Miroslav erník s tím, 
že v knize je v nována nejv tší pozornost 

in situ redukci za pomoci nano ástic na bázi 
elementárního železa.

Na knize spolupracovalo 34 autor , nejen 
z liberecké univerzity, ale také z Masaryko-
vy univerzity Brno, VŠCHT Praha a ústecké 
univerzity Jana Evangelisty Purkyn .  „ le-
ny našeho týmu byli také odborníci z praxe 
– nap íklad z  rmy Mega, ENACON, Aqua-
test a z Výzkumného ústavu anorganické 
chemie v Ústí nad Labem,“ dodal erník.

Kniha „Chemicky podporované in situ 
sana ní technologie“ je v po adí druhým 
titulem shrnujícím výsledky výzkumu to-
hoto projektu. Loni na podzim p edstavil 
tým Ji ího Maryšky knihu „Modelování 
transportních proces  v horninovém 
prost edí“, která se zabývá výzkumem 
migra ních proces  v souvislosti s hodno-
cením bezpe nosti ukládání radioaktivní-
ho odpadu.  Jak uvedl vedoucí projektu Ji í 
Maryška, letos ješt  v rámci výzkumného 
centra Artec uvede na trh tým Tomáše Pa-
esa z eské geologické služby t etí pub-

likaci zam enou na výzkum horninového 
prost edí, do kterého by bylo možné bez-
pe n  ukládat odpady v etn  vyho elého 
paliva z jaderných elektráren.

Realizace projektu ARTEC byla zahájena 
na Fakult  mechatroniky, informatiky a me-
zioborových studií TUL v roce 2005 v rámci 
Programu výzkumných center Ministerstva 
školství, mládeže a t lovýchovy. Poskyto-
vatel dotace – MŠMT – pozd ji prodloužil 
smlouvu o dva roky. Technická univerzita 
v Liberci jako p íjemce získala na sedmiletý 
projekt podporu ve výši zhruba 224 milion  
korun v programu „Výzkumná centra 1M“ 
Ministerstva školství mládeže a t lovýcho-
vy.  Do projektu se zapojilo vice než 100 v -
deckých pracovník  ze šesti institucí.

Letos bude projekt ARTEC ukon en. Akti-
vity v n m ešené však ukon eny nebudou, 
ale budou ešeny v rámci nov  zahájených 
projekt  z program  TIP MPO i ALFA TA R. 
Tyto projekty jsou založeny na spolupráci TUL 
s pr myslovými podniky k ešení konkrétních 
úkol . P íkladem m že být využití nano ástic 
a biologických metod pro išt ní vod od šes-
timocného chrómu; kombinace nano ástic 
a elektrického pole i  ltra ní materiály pro 
išt ní vzdušnin. Podle erníka se výzkum, 

mimo jiné, také soust edí na možnost využi-
tí nano ástic železa v boji proti toxickým si-
nicím. V této v ci TUL intenzivn  spolupracuje 
s Palackého univerzitou v Olomouci. Železo 
totiž dokáže velmi efektivn  bu ky sinic zni it, 
navíc na sebe umí vázat fosfor, který r st sinic 
podporuje. V praxi by se podle n j tato tech-
nologie mohla k išt ní vodních ploch požívat 
zhruba za dva roky

Studenti eší zadání z praxe
Konkrétní problémy výrobních podnik  

eší velmi asto studenti Technické univer-
zity v Liberci ve svých záv re ných bakalá -
ských a diplomových pracích. Podle vedou-
cího katedry materiál  Fakulty strojní TUL 
Petra Loudy s v tšinou nám t  pro student-
ské práce p icházejí práv  výrobní podniky. 

„Firmy nabízejí v pr b hu roku témata 
zam ená na ešení konkrétních problém , 
s nimiž se potýkají ve výrobním procesu. 
Studenti pod vedením školitel  z univerzity 
tyto problémy eší a pomáhají tak  rmám 
v jejich inova ní politice a sou asn  plní své 
studijní povinnosti,“ ekl profesor Louda.

Z aktuálních témat, která ešili studenti ka-
tedry materiál , p ipomíná nap íklad proble-
matiku vlastností v sou asné dob  velmi oblí-
bených keramických kuchy ských nož . Nebo 
úsp šn  obhájenou bakalá skou práci Jana 
Procházky, ve které autor ešil problematiku 
hodnocení vlastností recyklát  polykarboná-
t , ze kterých se vyrábí paraboly sv tlomet  
osobních automobil . Autor došel k záv ru, že 
uvedený polymer je efektivní recyklovat pouze 
jednou, protože po dalších recyklacích dochá-
zí k výraznému zhoršení užitných vlastností, 
které by mohlo mít za d sledek nefunk nost 
sv tlometu. Petra Prokop áková zase ve své 
doktorské práci zhodnotila vlastnosti vybra-
ných ternárních slitin železa, hliníku a uhlíku 
vhodných pro výrobu nového kovového mate-
riálu, „který je využitelný v energetickém nebo 
leteckém pr myslu“ uvedl Louda.

K vy ešení závažných problém  p ispívají 
podle Loudy velmi významn  studenti dok-
torského studia, v etn  t ch zahrani ních. 
Nap íklad vietnamský doktorand Tran Doan 
Hung obhájil doktorskou práci na téma me-
chanické vlastnosti a postup výroby geopo-
lymerních kompozitních systém  na bázi 
termální siliky. „p isp l k výrob  zcela 

Miroslav erník seznamuje prorektorku Janu Drašarovou s prodrobnostmi výzkumu

K est publikace
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nového vysoce ekologického stavebního 
materiálu na bázi oxidu k emi itého. K jeho 
výrob  lze využít mimo jiné také odpadové-
ho popílku z elektráren,“ íká Louda. 

Úzká spolupráce fakulty s hospodá skou 
praxí je užite ná pro ob  strany. Firma si 
otestuje studenta jako potenciálního za-
m stnance a student se seznamuje s pro-
cesy uvnit   rmy. Takto postupují i další 
katedry fakulty strojní. Nap íklad na kated-
e obráb ní a montáže se zapojují studenti 

do výzkumu vlastností ezných olej  a ná-
strojových materiál  nebo do ešení opti-
malizace konkrétních výrobních postup . 
Studenti na kated e strojírenské technolo-
gie pomáhali výrobním podnik m ešit kon-
krétní úkoly nap íklad v oblasti konformního 
chlazení vst ikovacích forem nebo tlakové-
ho lití odlitk  z hliníkových slitin. „ ešení 
konkrétního problému p ináší student m 
navíc i ur ité uspokojení z toho, že jsou uži-
te ní, že jejich záv re ná práce má smysl 
a nekon í v šuplíku,“ dodal profesor Louda. 

Liberecká fakulta strojní stejn  jako prak-
ticky celá technická univerzita tímto postu-
pem pln  napl uje základní cíle výchovy 
studenta, kterým je jeho p íprava pro bu-
doucí povolání. 

Nanovlákna
mohou chránit p ed RTG zá ením

i chemickými zbran mi

Schopnost nanovlákenných materiál  
zachycovat produkty radioaktivního roz-
padu a tlumit i ú inky chemických a biolo-
gických zbraní zkoumá v decký tým pro-
fesora Davida Lukáše na Fakult  textilní 
Technické univerzity v Liberci ve spoluprá-
ci se Státním ústavem jaderné, chemické 
a biologické ochrany (SÚJCHBO). Výzkum 
probíhá v rámci ty letého bezpe nostní-
ho projektu, na který uvolnilo Ministerstvo 
vnitra R ástku 15 milion  korun.

V dci již v dí, že nanovlákenné materiá-
ly dokážou díky velkému m rnému povrchu 
zachytit daleko v tší množství i submikrono-
vých ástic než b žné  ltry. To znamená nad-
standardn  ú innou  ltraci vzdušnin i kapalin. 

Nyní se díky v dc m z TUL objevuje i jejich 
schopnost ochrany p ed radioaktivními škod-
livinami o rozm rech desítek nanometr . 

Na za átku výzkumného zám ru byla ná-
hoda. „Schopnost nanovláken vázat na sebe 
ástice vznikající radioaktivním rozpadem 

radonu jsme objevili, když jsme v laborato i 
m ili zvýšenou hodnotu p irozené radiace 
a zárove  radiace erstv  vyrobených nano-
vlákenných vrstev metodou elektrostatické-
ho zvlák ování. Zjistili jsme, že nanovlákna 
zachycují dce iné produkty, které vznikají p i 
rozpadu radonu obsaženého ve stopovém 
množství ve vzduchu laborato e. Radon sám 
o sob  není škodlivý, ale rozpadá se na zdra-
ví nebezpe né izotopy t žkých kov , jako je 
bizmut, olovo a vysoce radioaktivní polonium. 
Ty se ve vzduchu vyskytují spolu s jiným ma-
teriálem ve form  nano ástic a aerorosol ,“ 
vysv tluje len v deckého týmu Petr Mikeš, 
student doktorského studia na FT TUL.

Podstata schopností vázat na sebe nebez-
pe né látky je v opa ném elektrickém náboji 
elektricky nabitých nanovlákenných materiál  
a iont  t žkých kov  vzniklých radioaktivním 
rozpadem. Zatímco dce iné produkty vznikající 
p i rozpadu radonu mají p evážn  kladný ná-
boj, nanovlákna lze nabít podle pot eby kladn  
i záporn , a využít tak základního fyzikálního 
zákona, že se záporné a kladné náboje p ita-
hují. Pro p ípad zachycování kladn  nabitých 

radonových dcer se proto nabíjejí záporn . 
„Na stejném principu probíhá  ltrace radioak-
tivních látek pomocí nanovláken vyrobených 
zvlákn ním syntetických polymer . V laborator-
ním prost edí již máme vyrobené  ltry. Nano-
vlákna jsou upnutá do rámu a proudí skrz n  
vzduch obsahující opa n  nabité ástice, které 
se na  ltru zachycují. P edpokládáme, že p i 
skokovém p epólování lze tyto ástice bezpe -
n  uvolnit. Po p l hodin  (st ední polo as roz-
padu radonových dcer) se stávají zdraví mén  
škodlivámi. Protože nanovlákna mají velký spe-
ci  cký povrch, p edpokládáme, že záchyt bude 
vysoce ú inný,“ dodává druhý len týmu Pavel 
Pokorný s tím, že nanovlákna jsou schopna za-
chytit i látky biologických a chemických zbraní. 

Tato vlastnost nanovlákenných materiál  
m že být podle profesora Davida Lukáše 
velmi užite ná pro zvýšení ochrany zdraví 
lidí obecn  i p i mimo ádných událostech. 

„Velký m rný povrch a možnost vysoké 
hodnoty lineární hustoty elektrického náboje 
tvo í z nanovlákenných materiál  jedine n  
ú inný materiál pro záchyt iont  z okolního 
plynného prost edí, v etn  iont  vznikají-
cích radioaktivním rozpadem. Zatím jsme ale 
ve výzkumu na za átku. Až další vývoj na-
novlákenných  ltr , jejich napojení na zdroje 
vysokého nap tí a pe livé testování na TUL 
a na SÚJCHBO nazna í možné oblasti ap-
likace v radia ní ochran  i pro analýzu kon-
taminované vzdušniny,“ ekl profesor Lukáš. 

Technická univerzita v Liberci má podle 
Lukáše dob e vybavené laborato e pro pri-
mární výzkum. Další testování provedou 
ješt  odborníci v SÚJCHBO na ješt  so  sti-
kovan jších m ících p ístrojích. 

J. Ko árková

Nanovlákenná vrstva na univerzálním rámu 
demonstruje možnosti depozice a orientace 
nanovláken na speciálních kolektorech. 

Pavel Pokorný u univerzálního rámu, kde výzkumný tým poprvé objevil u nanovlákenných materiál  
RTG zá ení. Nyní se na p ístroji provád jí m ení tzv. relaxa ního asu p i zvlák ování polymer

Tým Davida Lukáše u technologické digesto e. Jedná se o za ízení, na kterém se provád jí 
pokusy s paralelizovanými nanovlákny pro záchyt dcer p i rozpadu radonu a zárove  pokusy 
se zachycením RTG zá ení.
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Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Rada se v únoru, b eznu a dubnu roku 

2011 sešla na t ech zasedáních. Usnesení 
a zápisy z nich a vládou schválené materiá-
ly jsou zve ej ovány na webovských strán-
kách Rady (www.vyzkum.cz).

Dne 25. února 2011 se konalo její 262. 
zasedání. Hlavním bodem programu, stej-
n  jako na dvou následujících zasedáních 
Rady, byla p íprava „Návrhu výdaj  stát-
ní ho rozpo tu na výzkum, vývoj a inova-
ce na rok 2012 s výhledem na léta 2013 
a 2014“. Na tomto únorovém zasedání 
Rada projednala návrhy jednotlivých resor-
t  a schválila podrobný mandát pro jednání 
s nimi, která se uskute nila v první polovin  
b ezna. Rada dále schválila pro mezire-
sortní p ipomínkové ízení t i materiály – 
„Koncepci IS VaVaI na období 2012–2015“, 
„Principy pro p ípravu národních priorit výz-
kumu, experimentálního vývoje a inovací“ 
a „Zm nu Podmínek pro v cné nebo  nan -
ní ocen ní mimo ádných výsledk  VaVaI 

a pro  nan ní ocen ní propagace i popu-
larizace VaVaI“ (vláda ho schválila usnese-
ním ze dne 4. kv tna 2011 . 325). Rada 
rovn ž na tomto zasedání schválila vypo-
ádání meziresortního p ipomínkové ízení 

a p edložení vlád  u materiál  „Souhrnné 
vyhodnocení ukon ených program  VaVaI 
v roce 2009“ (vláda ho schválila usnesením 
ze dne 17. b ezna 2011 . 192) a „Návrh 
na jmenování lena výzkumné Rady Tech-
nologické agentury R“ (vláda ho schválila 
usnesením ze dne 13. dubna 2011 . 268). 
Rada projednala a schválila i zm ny Statut  
a Jednacích ád  poradních orgán  Rady.

Dne 25. b ezna 2011 se konalo 263. za-
sedání Rady. Rada po jednáních s poskyto-
vateli schválila pro meziresortní p ipomínkové 
ízení návrh rozpo tu a dále návrh zm n „Me-

todiky hodnocení výsledk  výzkumných or-
ganizací a hodnocení výsledk  ukon ených 
program  (platné pro rok 2011)“. Rada rov-
n ž na tomto zasedání schválila vypo ádání 
meziresortního p ipomínkové ízení a p edlo-
žení vlád  u materiál  „Principy pro p ípravu 
národních priorit výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací“ (vláda ho schválila usnese-
ním ze dne 6. dubna 2011 . 244), „Koncepce 
IS VaVaI na období 2012–2015“ (vláda ho 
schválila usnesením ze dne ze dne 13. dub-
na 2011 . 267). Rada na tomto zasedání 
rovn ž schválila „Zadání zpracování analýzy 
stavu výzkumu, vývoje a inovací v R a jejich 
srovnání se zahrani ím v roce 2011“.

Dne 29. dubna 2011 se konalo 264. 
zasedání Rady. Po diskuzi k zásadním 
p ipomínkám z meziresortního p ipomínko-
vého ízení Rada na návrh svého p edsedy, 
premiéra P. Ne ase schválila „Návrh výdaj  
státní ho rozpo tu na výzkum, vývoj a ino-
vace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 
a 2014“ ve dvou variantách. Dále Rada 
schválila vypo ádání výsledk  meziresort-
ního p ipomínkového ízení ke „Zm n  Me-
todiky hodnocení výsledk  výzkumných or-
ganizací a hodnocení výsledk  ukon ených 
program  2011“ a jeho p edložení vlád “. 
Na tomto zasedání prob hly i volby a jme-
nování koordina ní rady expert  pro p ípra-
vu národních priorit VaVaI.

P. Š.

ČESKÁ KONFERENCE REKTORŮ

Zasedání Pléna
Plénum eské konference rektor  ( KR) 
p ijalo na svém 109. zasedání, výro ním 
shromážd ní KR, konaného ve dnech 17. 
– 18. 2. 2011v Plzni následující usnesení: 

 KR se op t zabývala hodnocením kva-
lity a výkonnosti vysokých škol, nebo  
z pohledu KR jde o st žejní téma refor-
my terciárního vzd lávání v R. KR p í-
pravou vlastního koncep ního materiálu 
dokládá sv j zájem o ú ast na reformních 
krocích vedoucích k vyšší úrovni vysoko-
školského vzd lávání v R. 

 KR vyzývá všechny akademické orgány 
vysokých škol, aby p edcházely nejen ja-
kémukoli porušování vnit ních p edpis , ale 
i etických princip  akademického života. 

 KR žádá Ministerstvo školství, mládeže 
a t lovýchovy R, aby dodrželo dynamiku 
erpání prost edk  z Opera ních program  

EU a naplnilo slib áste né kompenzace 
výpadku  nancování ve ejných vysokých 
škol v roce 2011 z alternativních zdroj . 

 KR vyzývá Vládu R, aby realizovala 
sv j strategický zám r podporovat vzd -
lávání v etn  vysokoškolského a vý-
zkumnou, vývojovou a tv r í innost. 

 KR vyjad uje znepokojení nad praxí Mi-
nisterstva vnitra R p i ud lování vstup-
ních víz zahrani ním student m p ijatým 
ke studiu na vysokých školách R. 

 KR schválila Výro ní zprávu o innosti 
KR za rok 2010, zprávu o revizi hospo-

da ení KR v roce 2010, pravidla úhrady 
provozních náklad  KR pro rok 2011 
a rozpo et KR na rok 2011. 

Na svém 110. zasedání, konaného dne 7. 
4. 2011 v Olomouci p ijalo Plénum KR ná-
sledující usnesení: 

 KR vítá z ízení pracovní skupiny k v c-
nému zám ru zákona o vysokých školách 
a žádá MŠMT o po etn jší zastoupení 

KR ve skupin . 
 KR zásadn  nesouhlasí s návrhem vý-
daj  státního rozpo tu na v du a výzkum 
pro rok 2012, p ijatým Radou pro výzkum, 
vývoj a inovace, který významn  a neo-
právn n  poškozuje vysoké školy. KR 
d razn  žádá, aby institucionální podpo-
ra v deckých institucí striktn  respekto-
vala požadavek zákona . 130/2002 Sb., 
v platném zn ní, tj. aby byla ur ována vý-
hradn  výkony ve VaVaI. 

 KR žádá, aby rozpo et MŠMT pro vyso-
ké školy v roce 2012 dosáhl alespo  výše 

roku 2010 a v letech následujících p im -
en  nar stal. 

 KR op tovn  žádá MŠMT, aby dodrželo 
dynamiku erpání prost edk  z Opera -
ních program  EU a aby urychlilo vy-
jednávání zejména tzv. velkých projekt  
Opera ních program . 

 KR nesouhlasí s krácením rozpo tu pro-
jekt  Opera ního programu VaVpI v pr -
b hu jejich ešení. 

 KR podporuje snahy o zkvalitn ní akre-
dita ního procesu a o zjednodušení jeho 
administrativní náro nosti. 

 Komora soukromých vysokých škol 
KR ustavila odborné fórum pro for-

mulování vlastních stanovisek zejména 
sm rem k p ipravovaným legislativním 
zm nám. 

 KR vyjad uje solidaritu nejvýznamn jší 
bulharské vysoké škole, So  jské univer-
zit  sv. Klimenta Ochridského, kterou ra-
zantní krácení ve ejné podpory a hrubá 
ingerence do majetkové autonomie do-
nutily symbolicky zastavit innost. KR 
považuje tuto politováníhodnou situaci 
za varování p ed podce ováním dosta-
te ného ve ejného  nancování vysokých 
škol a jejich autonomie. 

P. Š.

Program ve ejných zakázek BETA
Dne 10. února 2011 zahájila Technolo-

gická agentura eské republiky první kolo 
výb ru projekt  v programu BETA. Tento 

program je zam en na podporu výzkumu, 
vývoje a inovací (VaVaI) ur ených pro po-
t eby orgán  státní správy, a to zejména 
pro pot eby t ch správních ú ad , které 
nejsou poskytovateli podpory VaVaI. Jedná 
se o program realizovaný formou ve ejných 

zakázek, jejichž témata ur ují p íslušné 
orgány správní správy, které si vy ešení 
svých konkrétních pot eb (problém ) za-
dají prost ednictvím TA R. Konkrétn  se 
jedná o tyto orgány státní správy: eský 
bá ský ú ad; eský ú ad zem m ický 
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a katastrální; Ministerstvo dopravy; Minis-
terstvo práce a sociálních v cí; Ministerstvo 
pro místní rozvoj; Ministerstvo vnitra; Mini-
sterstvo zahrani ních v cí; Ministerstvo ži-
votního prost edí a Státní ú ad pro jadernou 
bezpe nost. 

Po vyhlášení programu vyzvala Tech-
nologická agentura dopisem orgány státní 
správy, které se ú astní programu BETA, 
k identi  kaci svých výzkumných pot eb pro 
letošní rok. Výzkumnými pot ebami jsou na-
zývány konkrétní projekty, které chce daný 
orgán státní správy ešit ve ejnou zakázkou, 
p i emž výzkumné pot eby musí p ispívat 
k napln ní alespo  jednoho speci  ckého 
cíle programu, resp. speci  ckého cíle, který 
si stanovil p íslušný orgán státní správy.

Délka ešení projekt  v programu BETA 
je stanovena na 12 až 36 m síc . Výše 
náklad  projektu je omezena prost edky 
programu a prost edky p id lenými dané-
mu orgánu státní správy. Zp sobilé náklady 
projektu budou vzhledem k výb ru pomocí 
ve ejných zakázek hrazeny ze 100 %, ale 
jediným vlastníkem výsledk  projektu bude 

pat i ný orgán státní správy. Podpora bude 
poskytována postupn , pomocí zálohové-
ho  nancování po etapách. Celková ástka 
bude doplacena až po ádném zhodnoce-
ní ukon eného projektu. Celkový rozpo et 
programu je na celou dobu trvání 640 mil. 
K , ze kterých je pro rok 2012 vy len no 80 
mil. K . Projekty do programu BETA mohou 
p edkládat podniky i výzkumné organizace, 
které splní de  nici uchaze e dle § 2 odst. 2 
písm. b) zákona . 130/2002 Sb. a de  nici 
dodavatele uvedenou v § 17 odst. 1 písm. 
a) zákona . 137/2006 Sb. 

Hodnocení v programu BETA bude 
pobíhat ve dvou stupních. Nejprve každý 
z dot ených orgán  státní správy shromáž-
dí od okruhu relevantních zájemc  návrhy 
svých výzkumných pot eb. Ty budou ná-
sledn  vyhodnoceny p edevším z hlediska 
spln ní podmínek programu a pot ebnosti 
ešení dané problematiky. 

K výzkumným pot ebám, které Rada 
programu doporu í, vyhlásí TA R výzvu 
k podávání nabídek dle zákona o ve ejných 
zakázkách. Na p íprav  zadávací doku-

mentace k vybraným výzkumným pot ebám 
bude TA R intenzivn  spolupracovat s p í-
slušným orgánem státní správy. Proces vý-
b ru dodavatele, od okamžiku vyhlášení až 
do oznámení výsledk  výb rového ízení, 
se bude ídit zákonem o ve ejných zakáz-
kách. Nabídky p edložené uchaze i budou 
nejprve zhodnoceny z hlediska zp sobilos-
ti a následn  dle ekonomické výhodnosti. 
Z p edložených nabídek bude vybrán jeden 
dodavatel, jehož nabídka nejlépe bude nej-
lépe odpovídat p edepsaným kritériím. 

Projekty vybrané k  nancování musí být 
ukon eny alespo  jedním z podporovaných 
výsledk  dle platné Metodiky hodnocení vý-
sledk  výzkumných organizací a hodnocení 
výsledk  ukon ených program . Podporo-
vány jsou p edevším výsledky promítnuté 
p edpis  legislativní i nelegislativní povahy, 
uznávány však budou nap . i certi  kované 
metodiky, software, technicky realizované 
výsledky i výzkumné zprávy. D raz bude 
kladen na skute né využití vzniklých výsled-
k  v praxi. 

Lucie Chroustová

„ eská republika si nem že dovolit ekat, 
až jí a tedy nám všem, ujede vlak. Vzhle-
dem k ekonomické situaci je pro každou 
zemi klí ové, aby si své mezinárodní posta-
vení kontinuáln  vylepšovala,“ ekl ministr 
Kocourek.

NERV hodnotil konkurenceschopnost 
eské republiky na základ  12 pilí  kon-

kurenceschopnosti od zdravotnictví p es 
vzd lávání po instituce a inovace. Záv re -
ná zpráva popisuje, kde konkurenceschop-
nost eské republiky v té které oblasti ztrácí 
a jak tento stav napravit.

„Jedním z nejd ležit jších pilí , který je 
v eské republice bohužel nejmén  konku-
renceschopný, jsou instituce a jejich efekti-
vita. Proto tuto oblast bereme mimo ádn  
vážn  a zam ujeme se na hlubší profesi-

onalizaci práce státní správy,“ zd raz uje 
ministr Kocourek.

Jedním z krok  by podle ministra Kocour-
ka m lo být nap íklad stanovení jednot-
ných dat ú innosti právních p edpis , 
což uleh í podnikatel m orientaci v pravi-
dlech pro podnikání. Ministr Kocourek nic-
mén  zd raznil, že je nutné se se stejnou 
intenzitou zam it také na ostatní oblasti 
jako je školství i v da, výzkum a inovace.

Ministerstvo pr myslu a obchodu bude 
p i práci na Strategii konkurenceschopnosti 

eské republiky vycházet i z vlastní Analýzy 
konkurenceschopnosti, kterou ministerstvo 
zve ejnilo už na konci ledna a jejíž záv ry po-
tvrzují a dopl ují aktuální výsledky NERV.

P. Vl ek, tiskový mluv í
p evzato z webu MPO

Strategie konkurenceschopnosti
Národní ekonomická rada vlády v pon-

d lí 28. 3. 2011 prezentovala Záv re nou 
zprávu NERV pro konkurenceschopnost 
a podporu podnikání. (Tuto zprávu garan-
toval len NERV a p edseda ICC R M. 
Mejst ík – pozn. redakce).

Cestu ke konkurenceschopnosti R 
p edstaví Ministerstvo pr myslu a obcho-
du ve druhé polovin  roku. MPO narýsuje 
do konce letošního roku cestovní mapu pro 
podporu konkurenceschopnosti eské re-
publiky. Oznámil to ministr pr myslu a obcho-
du Martin Kocourek p i prezentaci Záv re né 
zprávy Národní ekonomické rady vlády pro 
konkurenceschopnost a podporu podnikání.

Projekt FLAME
Technologické inova ní centrum s.r.o. 

je zapojeno do projektu FLAME z OP 
Nadnárodní spolupráce – St ední Evropa. 
Plný název projektu zní Future Laboratory 
for the Diffusion and Application of Innova-
tion in Materials Science and Engineering 
(„Laborato  budoucnosti“ pro ší ení a vy-
užívání inovací v oblasti materiálového in-
ženýrství). Projekt za al 1. 3. 2010 a bude 
trvat 2,5 roku.

Do projektu FLAME je zapojeno 11 st e-
doevropských region  z 8 evropských zemí 
s cílem podpo it subjekty z oblasti materiá-
lového inženýrství v rozvoji jejich výzkum-
ného i komer ního potenciálu. V materiá-
lovém inženýrství ve st ední Evrop  hrají 
významnou roli inovace, které jsou zásad-

ním faktorem ke zvýšení konkurenceschop-
nosti a ekonomickému rozvoji dané oblasti. 
Firmy ve všech partnerských regionech se 
setkávají s p ekážkami ve spolupráci mezi 
partnerskými regiony a také netranspa-
rentností trhu pro aktivní hrá e ze široké-
ho spektra obor  spadajících do meziobo-
rové disciplíny materiálového inženýrství. 
V rámci projektu FLAME budou jednotliví 
partne i hledat nové inovativní formy spo-
lupráce, které budou podporovat vým nu 
informací a rozvíjení kontakt  mezi zú ast-
n nými regiony.

Strategie  FLAME je  zam ena na inova-
ce materiál  prost ednictvím podpory spo-
lupráce mezi malými a st edními podniky 
a v dou a výzkumem. FLAME bude imple-
mentovat tuto strategii ve ty ech hlavních 
krocích:

 Budou vytvo eny „kompeten ní mapy“ 
materiálového inženýrství participujících 
region , kde budou prezentovány p íkla-
dy dobré praxe spolupráce mezi pr mys-
lem a akademickou sférou.

 Vyškolení „inova ních kou “, kte í 
budou své znalosti p edávat v trénincích 
inova ním praktik m v jednotlivých regi-
onech. Úkolem inova ních praktik  bude 
zprost edkovat kontakty mezi malými 
a st edními podniky a výzkumnými ústavy 
nebo univerzitami s cílem maximáln  ze-
fektivnit jejich vzájemnou komunikaci.

 Budou založeny t i pilotní „Laborato e 
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budoucnosti“ v Itálii, Rakousku a Slovin-
sku. Vybudování laborato í podpo í kon-
krétní kooperace mezi jednotlivými sub-
jekty z komer ní i výzkumné sféry z ob-
lasti materiálového inženýrství. Konkrétn  
by se m lo jednat o zavedení nových vý-
robk  na trh, zavedení inovací do hodno-
tových et zc  malých a st edních podni-
k , komercializaci produkt  nebo inovací, 
vým nu know-how a podobn .

 Budou zmapovány pot eby tohoto spe-
ci  ckého sektoru a de  nována doporu-
ení k nastartování a ovliv ování politik 

jednotlivých zapojených zemí a region  
ve prosp ch materiálového inženýrství. 
Politici budou seznámeni, jak tato doporu-
ení implementovat do jejich regionálních 

a národních inova ních strategií.

 podnikavá ekonomika, kde podnikavost 
p edstavuje schopnost vyhledávání p íle-
žitostí a zárove  i dominantní p edpoklad 
pro rozvoj podnikání.

Z metodologického i obsahového hledis-
ka byla v rámci multidisciplinárních aktivit 
úkolu provedena jednak sekundární analý-
za dat shromážd ných eským statistickým 
ú adem (sekundární šet ení) a jednak ana-
lýza vlastních dat (primární šet ení).

Výsledkem sekundárního a primárního 
šet ení byla identi  kace faktor  rozvoje pod-
nikavosti a podnikání v MSK. Ve výsledcích 
výzkumného úkolu jsou p edstaveny vybra-
né výsledky sekundárního šet ení a ást 
výsledk  primárního šet ení, které byly pro-
vedeny formou expertních rozhovor  s v d-
ími osobnostmi MSK.
Více na www.aipcr.cz, ást Partne i, Kraj

Vít zslav Zamarský,
Ivo Formánek

Vysoká škola podnikání, Ostrava

Projekt ERA-NET CROSSTEXNET
Královéhradecký kraj 

v sou asné dob  imple-
mentuje projekt ERA-
-NET CROSSTEXNET. 
Projekt je  nancován ze 
7. Rámcového progra-
mu pro výzkum a vývoj Evropské komise. 
Podtitul tohoto projektu zní „Textil na roz-
cestí k novým aplikacím“. 

2 výzvy projektu CROSSTEXNET. Podpo-
rovanými aktivitami je aplikovaný výzkum, 
vývoj a inovace ve všech druzích textilu 
s vysokou p idanou hodnotou a jiných po-
kro ilých materiálech na principu vlákna. 
S hlavním d razem na nové textilní materi-
ály v etn  nových funk ních aplikací, nové 
technologie pro produkci multifunk ních 
textilií a t ch s vysokou p idanou hodnotou 
a nové procesy zpracování, výrobní techno-
logie a stroje.

V souvislosti s ú astí v tomto projektu 
spustil Královéhradecký kraj v roce 2010 
sv j Regionální inova ní fond, ze kterého 
jsou spole né výzvy v projektu CROSS-
TEXNET  nancovány. Realizace tohoto 
projektu navazuje na záv ry Regionální 
inova ní strategie Královéhradeckého kra-
je, která identi  kovala textilní pr mysl jako 
jedno ze svých progresivních odv tví. 
Více informací naleznete na:
www.crosstexnet.eu.

Daniel Všete ka, MSc.
Centrum evropského projektování,

Hradec Králové

Inova ní audity v regionu 
Jihovýchod

Regionální inova ní workshop
v rámci projektu PROINCOR

 
Dne 31. 3. 2011 se uskute nil v rámci me-

zinárodního projektu PROINCOR regionální 
inova ní workshop „Inova ní audity v regi-
onu Jihovýchod”. Workshop byl uspo ádán 
jedním z projektových partner  BIC innova-
tion, z.s.p.o.. 

V úvodní ásti workshopu regionální ma-
nažer projektu Ing. Vít H iba seznámil ú ast-

Více informací o projektu na:
www.  ameurope.eu

Kontakt: 
Ing. Petra Al Azawy, Technologické inova ní 
centrum s.r.o., Vavre kova 5262, 760 01 Zlín,
tel.: 573 776 253, mobil: 734 443 878

P. Al Azawy

Moravskoslezský kraj
– nejvyšší as pro inovace

Moravskoslezský kraj (dále jen MSK), 
n kdejší ocelové srdce republiky, prochází 
od nástupu tržní ekonomiky procesem restruk-
turalizace a revitalizace. Tento proces konver-
ze je procesem dlouholetým a bolestným, 
jak ho známe rovn ž z obdobných región  
v zahrani í (USA, N mecko, Francie, Anglie, 
Belgie aj.). Proces privatizace zm nil zásad-
n  vlastnickou strukturu dominantních výrob-
c  v kraji, vedl k útlumu n kterých výrob, ale 
p ivedl do kraje i adu cizích investor  dispo-
nujících moderními technologiemi p ív tivými 
k životnímu prost edí. Postupem asu se m -
nila a m ní rovn ž sociální struktura v MSK. 
Z stává pom rn  vysoká nezam stnanost 
a vznikají nové jevy a problémy, jež je nutno 
lokáln  akutn , jindy preventivn  ešit. Je pro-
to logické, že vedení MSK cítí pot ebu analy-
zovat sou asnou situaci zejména z pohledu 
zam ení strategických cíl  rozvoje MSK pro 
období st edn  – dlouhodobého výhledu.

Výzkumný úkol „Výzkum faktor  p echo-
du od industriální ekonomiky ke znalost-
ní a podnikavé ekonomice v podmínkách 
Moravskoslezského kraje“, jehož n které 
výsledky v tomto p ísp vku p edstavujeme, 
byl proto logicky ešen z dota ního progra-
mu MSK Podpora v dy a výzkumu v MSK.

Metodika výzkumu faktor
rozvoje MSK

P i koncipování metodiky výzkumu a ná-
sledné strukturalizaci výzkumného úkolu se 
vycházeno z hypotézy, že ekonomický rozvoj 
jakéhokoliv územního celku je podmín n p ti 
produk ními faktory – prací, p dou, kapitá-
lem, know-how, podnikavostí. Podle toho, 
který z t chto faktor  v dané ekonomice do-
minuje, lze rozlišit následující typy ekonomik:

 industriální ekonomika charakterizovaná 
tradi ní triádou práce-p da-kapitál,

 znalostní ekonomika související s rozvo-
jem know-how,

ERA-NET je obecn  forma koordinace 
spolupráce mezi národními nebo regionální-
mi manažery výzkumných program . Projekt 
je navázán na aktivity Evropské textilní tech-
nologické platformy. Do projektu je zapoje-
no 17 partner  v etn  Královéhradeckého 
kraje. Vedoucím partnerem je francouzský 
region Nord-Pas de Calais. Projekt bude 
ukon en v roce 2012. Celkový rozpo et 
projektu je 1 629 321 €. Cílem je dát evrop-
skému textilnímu výzkumu trvale k dispo-
zici více chyt ejších  nan ních zdroj  díky 
využití potenciálu mezinárodní koordinace 
a plánování výzkumných program . Hlavní-
mi aktivitami projektu je sí ování a vým na 
zkušeností mezi partnery, tvorba spole né 
strategie a programování, vývoj spole ného 
dota ního mechanismu, aktualizace a v tší 
otev ení regionálních a národních program  
na podporu výzkumu, vývoje inovací a zvy-
šování pov domí o d ležitosti výzkumu, vý-
voje a inovací v textilním pr myslu. 

Dopl kovou aktivitou projektu, na zá-
klad  dohody partner , je organizování 
spole ných výzev za ú elem  nancování 
mezinárodních výzkumných projekt  v ob-
lasti textilního pr myslu. Pro rok 2011 je or-
ganizována výzva, které se m že ú astnit 
projektové konsorcium složené alespo  ze 
dvou nezávislých malých/st edních podnik  
z 2 zemí/region  partner  ú astnících se 

níky s projektem PROINCOR, který vznikl 
s cílem zlepšit inova ní potenciál v sektoru 
malých a st edních  rem v regionu st ední 
Evropy prost ednictvím inova ních audit  
ve  rmách. 

Na téma inova ní audity vystoupil Petr 
Krajá , který p iblížil základní úkol projek-
tu a jeho p ínos pro inova ní systém re-
gionu. 
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Mezinárodní projekt PROINCOR je zalo-
žen na aktivním p ístupu k inova ním po-
t ebám  rem. Jsou vytipovány a oslovová-
ny  rmy s nabídkou provedení inova ních 
audit . Dle jednotné mezinárodní metodiky 
jsou zájemc m dle pravidla de minimis pro-
vád ny inova ní audity, kde jsou projedná-
ny sou asné problémy bránící v tšímu ino-
va nímu výkonu a identi  kovány prost edky 
k jejich p ekonání a tím i k posílení inova -
ního výkonu. 

V záv ru workshopu vystoupil Lud k 
Kühr, který informoval o dosavadních vý-
sledcích a zkušenostech z provád ní ino-
va ních audit  ve  rmách. 

Regionálního inova ního workshopu se 
krom  zástupc   rem zú astnili i zástupci 

SVTP R, AIP R, Krajského ú adu Jiho-
moravského kraje, Krajské hospodá ské 
komory jižní Moravy, Regionální rozvojové 
agentury jižní Moravy a Regionální hospo-
dá ské komory Brno. 

Prezentace z workshopu naleznete 
na webových stránkách www.proincor.eu. 

Hlavním koordinátorem projektu PRO-
INCOR je Technologické centrum Bautzen 
(N mecko). V projektu je zapojeno dalších 
9 projektových partner  ze st ední Evropy. 
Projekt je realizován v rámci Opera ního 
programu Nadnárodní spolupráce (Central 
Europe) a je spolu  nancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

K. Šíblová
BIC Brno, spol. s r.o.

Projekt Clusters Cord
Usnad ování inovace ve st ední Evrop  

Ve dnech od 16. – 19. 2. 2011 se v Norim-
berku konal veletrh Biofach, jeden z nejv t-
ších potraviná ských veletrh  biovýrobk  
v Evrop . Rakouští partne i projektu Clus-
ters – Cord nabídli zástupc m potraviná -
ských klastrových organizací ze st ední 
Evropy neformální setkání, kde se jednot-
liví zájemci seznámili a zkonzultovali své 
aktivity a budoucí mezinárodní spolupráci 
p i vytvá ení nadnárodního klastru. O této 
akci byli informováni eští manaže i klas-
trových organizací Chutná hezky jiho es-
ky a Pivovarského klastru prost ednictvím 
Regionální rozvojové agentury Ústeckého 
kraje (RRA ÚK). 

Pozorovatelem projektu se stal Ústecký 
kraj, Národní klastrová asociace, Okresní 
hospodá ská komora Cheb a CzechInvest. 
Ke konci ledna 2011 RRA ÚK o  ciáln  zís-
kala dalšího pozorovatele projektu, jímž se 
stala Asociace inova ního podnikání eské 
republiky (AIP R).

P ipravované aktivity projektu v roce 2011:
 29–31. b ezna 2011 – p edstavení pro-
jektu na Kick off konferenci projektu 
CNCB (Klastrová a sí ová spolupráce pro 
úsp ch v podnikání ve st ední Evrop ) 
v Linzi, Rakousko

 ervenec 2011 – Benchmarkingová kon-
ference v Milán , Itálie

 ervenec 2011 – Setkání pozorovatel  
v jednotlivých zemích

 srpen 2011 – Místní info dny v partner-
ských zemích

 srpen 2011 – 1. vým nné fórum v Linzi 
spojené se studijní návšt vou

 únor 2012 – 2. vým nné fórum ve Stutt-
gartu spojené se studijní návšt vou

 srpen 2012 – 3. vým nné fórum v Milán  
spojené se studijní návšt vou

 zá í 2012 – Záv re ná projektová konfe-
rence v R

 listopad 2012 – Školení manažer  klastr  
v jednotlivých zemích

 zá í 2012 – Podepsání mezinárodní part-
nerské smlouvy mezi klastry

eské klastrové organizace se mohou pre-
zentovat prost ednictvím:

 Katalogu eských klastr  na www.nca.cz 
 Na mezinárodní úrovni na webových 
stránkách Evropské klastrové observa-
to e – www.clusterobservatory .eu nebo 
www.clustercollaboration.eu

 Od kv tna 2011 i na mezinárodních webo-
vých stránkách www.clusterscord.eu

Projekt je  nancován v rámci opera ního pro-
gramu Central Europe (www.central2013.eu).

„CLUSTERS-CORD je mezinárodním ko-
opera ním projektem, který se zam uje 
na zvýšení možnosti regionálního rozvoje 
klastr . Hlavním cílem projektu je vytvo e-
ní t ech evropských pr myslových meta-
klastr , které zabezpe í vým nu zkušeností 
a p ímou spolupráci partner  jednotlivých 
zemí a tím zvednou konkurenceschopnost 
st ední Evropy v klí ových oblastech pr my-
slu. Projekt je zam en na p edem de  nova-
ná odv tví, která byla stanovena v p íprav-
né fázi partnery: 

 Mobilita a logistika
 ICT
 Automobilový pr mysl a letectví
 Cestovní ruch
 Léka ské v dy
 Energetika a životní prost edí
 Výrobní technologie
 D evozpracující pr mysl 
 Zpracování potravin
 Profesionální servis

Hospodá ská komora Horní Rakousko

P. Mašková
RRA Ústeckého kraje

Veletrh Biofach v Norimberku
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Tren iansko-zlínská inova ní
platforma

Projekt T-ZIP úsp šn  ukon en

Po dvou letech kon í projekt Tren ian-
sko-zlínská inova ní platforma. Projekt, 
který byl zahájen v únoru 2009, byl realizo-
ván v rámci Opera ního programu P eshra-
ni ní spolupráce SR – R a jeho cílem bylo 
vytvo it nástroje a sí  podpory rozvoje ino-
vací v p eshrani ním regionu Tren ianský 
samosprávný kraj – Zlínský kraj. Spole nou 
snahou všech partner  bylo a je i nadále 
napomoci ekonomickému rozvoji region  
prost ednictvím zlepšení podmínek pro 
inova ní aktivity a zainteresované subjekty 
v oblasti inovací. Projekt implementovalo 
konsorcium partner  v ele s Agenturou pro 
ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (ve-
doucí partner), Technologické inova ní cen-
trum s.r.o., Regionální podp rný zdroj s.r.o. 
a Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , na slo-
venské stran  byla do projektu zapojena 
Tren ianská univerzita Alexandera Dub e-
ka a Rozvojová agentura Tren ianského 
samosprávného kraja. 

Jednou z klí ových aktivit projektu bylo 
vytvo it vzájemné vazby a dlouhodob  spo-
lupracující mezinárodní tým z ad profesio-
nálních institucí zabývajících se rozvojem 
vhodného prost edí pro inova ní podnikání, 
transfer technologií a podporu  remního 
výzkumu a vývoje. V rámci takto vzniklého 
konsorcia docházelo k vým n  zkušeností 
a dobré, ale mnohdy i špatné praxe v oblasti 

zakládaní a managementu v deckotechnic-
kých park  a podnikatelských inkubátor , 
možnostech  nancování inovativních pro-
jekt , fungování speci  ckých regionálních 
nástroj  apod. Jednou z cílových skupin 
byly podnikatelské subjekty, pro které byla 
zorganizována ada zajímavých workshop  
(nap . workshop Nová média a komunikace, 
Štíhlá výroba, Barcamp, Alternativní formy 
 nancování) a koopera ních setkání se za-
m ením na strojírenství, elektrotechniku, 
plastiká ský pr mysl nebo on-line marke-
ting. Byly zpracovány speci  cké studie (Stu-
die ekologizace výrobk , služeb a výrobních 
proces , Studie inovace technologie výroby 
strojírenských díl  nebo Studie robotizace 
a automatizace výrobních technologií), kte-
ré jsou jakýmsi p íkladem dobré praxe vy-
braných projekt  z oblasti zavád ní inovací 
a zeštíhlování proces . Jednou z klí ových 
aktivit bylo zpracování v deckovýzkumného 
pro  lu Univerzity Tomáše Bati ve Zlín , 
která tímto zp sobem p ibližuje svou in-
frastrukturu pro inovace, výzkum a vývoj 
a seznamuje s klí ovými v deckými kapaci-
tami. Projekt byl zam en také na studenty 
a výchovu k podnikatelství a proinova nímu 
myšlení. Za tímto ú elem byla na obou stra-
nách hranice zrealizována sout ž o nejlepší 
podnikatelský zám r v etn  doprovodných 
workshop  se studenty k problematice 
podnikání, inovací, ochrany duševního 

vlastnictví atd. Aktivity projektu, ale i za-
jímavé události, pro  ly inova ních  rem 
p sobících v regionu, trendy ve vybraných 
oborech, nabídky na spolupráci, univerzitní 
kapacity byly pr b žn  prezentovány v Ino-
va ním bulletinu a na Inova ním portále, 
který vznikl jako jedna z aktivit projektu. 
Dvouleté úsilí partner  bylo zakon eno zá-
v re nou konferencí „Inovace – klí  rozvoje 
p eshrani ních region “, která se uskute ni-
la v lednu 2011 v Tren ín  a rekapitulovala 
jednotlivé výstupy projektu.

Ukon ením projektu však nekon í spolu-
práce mezi jednotlivými partnery. Již b hem 
realizace projektu T-ZIP byly na jednání 
projektového týmu diskutovány nám ty 
na nové oblasti spolupráce, zapojení dal-
ších partner  a byl p ipraven projekt V. I. 
P. – Vzd lávání, inovace, partnerství, jehož 
realizace byla zahájena v únoru 2011, rov-
n ž s podporu Opera ního programu P e-
shrani ní spolupráce SR – R.

Více o náplni projektu T-ZIP se dozvíte také 
ve vytvo eném videodokumentu, který zachy-
cuje celkový pr b h jeho realizace a komen-
tá e hlavních p eshrani ních partner . Tento 
dokument je k dispozici na odkaze http://
www.youtube.com/watch?v=fdFiICKp3Xo.

Další výstupy projektu a informace najdete 
na webu hlavního partnera www.aerv.cz a Tech-
nologického inova ního centra www.ticzlin.cz.

Petr Kone ný

CzechInno, z. s. p. o.
Inovace a inova ní podnikání v posled-

ních letech nabývají ím dál více na vý-
znamu a úsp ch každého podnikatele je 
závislý na schopnosti inovovat své produkty 
a procesy. Je t eba si uv domit, že v minu-
losti sta ilo podnikateli k dosažení úsp chu 
schopnost levn  vyrobit pop ípad  nakoupit 
a s odpovídající marží prodat. Sou asná 
doba však na podnikatele klade daleko v t-
ší nároky, již nesta í „levn  koupit a draze 
prodat“, dnes se vyžadují k udržení konku-
renceschopnosti práv  inovace. 

Inovace to nejsou jen p evratná technic-
ká ešení nebo pouhé nápady. Inovace jsou 
v prvé ad  ízené procesy zahrnující nejen 
generování, ale i p enos a implementaci ná-
pad  do praxe – tedy byznysu. Úsp ch ino-
vace a samotná podstata, pro  jsou inovace 
vytvá eny, tkví p edevším v její schopnosti za-
ujmout zákazníka, který je ochoten za ni za-
platit. Jednozna n  tak vyplývá nutnost a ne-
zbytnost inovací pro p ežití v silné konkurenci 
21. století, založené na znalostní ekonomice. 

Zkušenost a v domí, že klí em ke konku-
renceschopnosti R jako celku jsou inovace 
a jejich všestranná podpora bylo jako reak-
ce na tuto skute nost založeno Sdružení 
právnických osob CzechInno (dále již jen 
CzechInno), jejímž jedním ze t í zakladate-
l  je Asociace inova ního podnikání R. 
Posláním CzechInna je všestranný rozvoj 

a podpora inova ních proces  a vše co 
úzce souvisí se znalostní ekonomikou. 

CzechInno zaujímá roli tzv. „inova ního 
matchmakera“, protože inovace vznikají vzá-
jemnou spoluprací a vazbami mezi r znými 
aktéry, tzn.  rmami jako tv rci inovací a aka-
demicko-v deckými institucemi, které vytvá í 
nové znalosti. Krom  toho jsou však d ležité 
i vzájemné vazby mezi dalšími ú astníky trhu, 
jako jsou zákazníci, dodavatelé, konkuren ní 
 rmy. Všechny tyto aspekty v rámci svých 
CzechInno re  ektuje a analyzuje.

Posláním CzechInna je poskytování in-
formací z oblasti inovací a s nimi souvise-
jících služeb. Pro úsp šný transfer nových 
technologií a souvisejících inovací do byz-
nysu chceme vybudovat „inova ní byznys-
-matchpoitn“, kde se bude setkávat partne i 
a zájemci o inovace a informace z oblasti 
inova ních proces .

CzechInno se zam uje na propojení 
podnikatelských subjekt , ve ejné správy 
a výzkumných organizací za ú elem pro-
hloubení spolupráce v oblasti inovací. Cí-
lem sdružení je významnou m rou p isp t 
k rozvoji inovací a seznámit nejen podnika-
telskou, ale i širší ve ejnost s problematikou 
inovací v eském prost edí a zárove  sd lo-
vat možný budoucí vývoj v této oblasti.

Kompletní informace o CzechInnu a ak-
tuálních projektech zam ených na podpo-
ru inovací naleznete na našich webových 
stránkách www.czechinno.cz, kde mimo 
jiné také naleznete souhrnné informace 

o exkluzivním projektu Vizioná i 2011, 
který je zam en na podporu inovací v R. 
Na stránkách jsou k dispozici informace 
k problematice inovací v R a EU. Dále 
také informace ze sv ta v dy a výzkumu, 
nabídky a p íležitosti k navázání a nalezení 
potenciálního investora nebo partnera pro 
vlastní inovativní projekty.

Na stránkách jsou dále uve ej ována na-
bídky aktuálních byznys setkání, tzv. Inova -
ní Networkingy, kde cílem setkání je navázat 
obchodní partnerství, vytvo it inova ní aliance 
a platformu pro vzájemné setkávání (nastavit 
spolupráci  rem, výzkumných institucí a ve ej-
né správy) a komunikaci se subjekty se vzta-
hem k inovacím a inova nímu podnikání.

Nemén  d ležitým úkolem a cílem Cze-
chInna je spolupráce a komunikace s orgány 
státní správy p i p íprav  strategických doku-
ment  zam ených na rozvoj a implementaci 
inova ních proces . Proto v této souvislosti 
sbíráme podm ty a p ipomínky, které budou 
využit p i reform  „Inova ního systému R“, 
který v sou asnosti výrazn  zaostává za vy-
sp lými ekonomikami. Dále bychom cht li 
zmínit, že R disponuje adou výzkumných 
institucí, které se ale nepoda ilo efektivn  
propojit s pot ebami  rem. A bohužel bez 
tohoto propojení nelze dosáhnout efektivní-
ho využití ve ejných prost edk  vložených 
do v dy a výzkumu. A proto v d sledku t chto 
konsekvencí navazuje CzechInno partnerství 
a aliance, jejichž cílem je úsp šná komercia-
lizace výsledk  v dy a výzkumu.
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Schopnost inovovat je nejvýznamn jší 
ze všech faktor  ovliv ujících konkuren-
ceschopnost. Oproti ostatním faktor m 
produktivity totiž inovace nejsou omezeny 
ekonomickým zákonem klesajících výno-
s . Inovace tedy p edstavují klí ový nástroj 
na cest  k dlouhodobému úsp chu v glo-
bální znalostní ekonomice. D ležitým fakto-
rem pro podporu inova ní aktivity podnik  
je vytvo ení funk ní inova ní infrastruk-
tury, na které bude sdružení CzechInno 
spole n  s partnery participovat.

Ji í Vondrák

Inovacentrum VUT 
spojujeme v du s praxí

me zejména specializované kurzy a seminá-
e ur ené k získání dovedností pot ebných 

k úsp šnému p enosu výsledk  v decké 
a výzkumné innosti do praxe. Podporujeme 
navíc za ínající podnikatele z ad student  
a absolvent  vysokých škol, jejichž start-up 
 rmám pomáháme p ežít v prvních kritických 
letech jejich existence. Krom  výhodného 
pronájmu kancelá í v našich prostorách jim  
poskytujeme hlavn  specializované vzd lá-
vání pro úsp šné podnikání. Všem našim kli-
entským skupinám pak aktivn  vyhledáváme 
vhodné prot jšky pro spolupráci, tu iniciujeme 
a po odborné i administrativní stránce zajiš-
ujeme od za átku až do úsp šného konce. 

Více o našich službách se do tete 
na www.inovacentrum.cvut.cz.

Jaroslav Bur ík

V deckotechnický park
a centrum transferu technologií

p i Univerzit  Tomáše Bati ve Zlín
UTB ve Zlín  se v sou asnosti stále více 

zam uje na zlepšování a navazování dal-
ší spolupráce s komer ní i ve ejnou sférou 
na poli aplikovaného výzkumu a inovací. Již 
od roku 2008 proto aktivn  provozuje V dec-
kotechnický park, v rámci kterého úsp šn  
funguje i Centrum transferu technologií. 

Rok od roku Centrum transferu techno-
logií rozši uje nabídku svých služeb, která již 
dávno není zam ena pouze na poradenství 
a zajišt ní ochrany duševního vlastnictví jak 
samotných pracovník  UTB ve Zlín , tak 
mnoha externích  rem. Stále ast ji realizu-
je i vzd lávací workshopy zam ené na tyto 
oblasti a také se více orientuje na realizaci 
transferu již dosažených a chrán ných vý-
sledk  VaV. I nyní probíhají intenzivní licen ní 
jednání o možném využití chrán ného desig-
nu Multifunk ních lokomo ních pom cek, vý-
roby hydrogelu pro krytí ran i výroby technic-
kých ezných nástroj . 

V n kolika posledních letech se také díky 
aktivní podpo e zvýšil po et realizovaných 
výzkumných projekt  se zástupci  rem. 
Po átkem roku 2011 byla nap . zahájena rea-
lizace spole ného projektu Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlín  a spole nosti INDET SAFETY 

SYSTEMS a.s. Tento je zam en na výzkum 
i vývoj funk ních vlastností prost edk  pasiv-
ní ochrany pasažér  automobil . Výzkumný 
projekt zam ený na konkrétní aplikaci ino-
vativních polymerních materiál  a s tím spo-
jených technologií je pilotním projektem UTB 
ve Zlín  v rámci programu ALFA, realizované-
ho Technologickou agenturou R. 

P elomovým je pro nás rok 2011 i v ob-
lasti polymerních v d. V prostorách V -
deckotechnického parku se v sou asnosti 
realizuje i projekt Centra polymerních sys-
tém , který je p ímo zam en na inovace 
a aplikovaný výzkum v oblasti zpracování 
a využití polymerních materiál . Centrum 
polymerních systém  je pracovišt , které 
vám, a  už jste v deckovýzkumná organiza-
ce, soukromá spole nost i fyzická osoba, 
nabízí pestrou škálu možností spolupráce. 
Vybrat si lze z níže uvedené nabídky, která 
však rozhodn  není limitující.

Nabídka okruh  spolupráce:
 realizace smluvního výzkumu dle vašich 
požadavk ;

 ešení spole ných projekt  výzkumu, 
vývoje a inovací;

 ešení technických a technologických 
problém  praxe;

 zpracování analýz a odborných studií;
 optimalizace technologických proces ;
 poradenská a konzulta ní innost;
 využití moderní p ístrojové techniky;
 technologický transfer;
 vým na zkušeností a poznatk  
prost ednictvím odborných seminá , 
workshop  a konferencí;

 realizace odborných školení;
 realizace odborných praxí, stáží.
Nejen pro spole né výzkumné projekty 

Vám m žeme nabídnout také laboratorní, 
poloprovozní i kancelá ské prostory 
p ímo v budov  V deckotechnického parku. 

V sou asnosti naše prostory využívá cca 
7 inova ních  rem, které zde realizují p e-
vážn  své výzkumné i inova ní innosti. 
Více informací o konkrétní nabídce vol-
ných prostor, ale i dalších služeb jako 
je pronájem konferen ních a prezenta -
ních prostor v . vybavení, m žete nalézt 
na www.vtp.utb.cz. 

Inovacentrum VUT je centrum technolo-
gického transferu p i eském vysokém u e-
ní technickém, nejv tší a nejstarší technické 
univerzit  v echách. Naším posláním je pro-
pojovat v decký výzkum na univerzit  s po-
t ebami podnik  a  rem a obrácen . Takové 
spojení p ináší užitek všem zú astn ným, 
jak akademickým v dc m na univerzit , kte-
í mohou zkoumat a vyvíjet reálné produkty 

nebo služby okamžit  uplatnitelné v praxi, tak 
podnik m, které si mohou za p ijatelnou cenu 
dovolit služby profesionálních výzkumník  
a designér . Ve sv t  se zvlášt  v n kterých 
oblastech, nap íklad u mobilních telekomuni-
kací, již upouští od z izování velkých výzkum-
n -vývojových podnikových pracoviš  a pod-
niky za ínají ve velké mí e spolupracovat 
práv  s univerzitami. „Pevn  v ím, že i u nás 
takový trend nastane, protože spolupráce se 
školou m že být v každém sm ru pro podnik 
výhodná. Je jenom pot eba odbourat jisté ba-
riéry v d v e obou subjekt , které se u nás 
bohužel historicky vytvo ily. I v tom vidím naší 
roli, v iniciaci vzájemných setkávání a debat 
zástupc  akademické a podnikatelské sféry, 
s cílem odstranit komunika ní bariéry a na-
stolit vzájemnou spolupráci“, íká Jaroslav 
Bur ík, editel Inovacentra. 

Inovacentrum zajiš uje pro  remní klien-
telu nalezení a sestavení vhodného týmu 
specialist  pro výzkumný nebo vývojový zá-
m r klienta, a to nejenom na VUT, v p ípa-
d  pot eby se obracíme i na experty z jiných 
univerzit. Specializujeme se i na vyhledávání 
možností grantového  nancování pro spole -
né projektové zám ry. Výzkumník m nabízí- Ing. Gabriela Havelková
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CESNET v roli inovátora
Sdružení CESNET p sobí již 15 let 

na poli výzkumu a vývoje v komunika ních 
technologiích, takže inovace jsou p ímo 
jeho náplní práce. Mnozí však sdružení 
stále ješt  vnímají jen z jedné jeho strán-
ky: jako správce národní sít  pro výzkum 
a vzd lávání CESNET2. 

Sdružení CESNET z. s. p. o. bylo založe-
no vysokými školami a Akademií v d 6. b ez-
na 1996. Letos úsp šn  završilo sedmiletý 
výzkumný zám r Optická sí  národního vý-
zkumu a její nové aplikace. Mezi konkrétní 
výsledky, které významným zp sobem ovliv-
nily rozvoj informa ních a komunika ních 
technologií nejen u nás, pat í kvalitní podpora 
v deckých obor  a akademické obce pro-
st ednictvím pr b žn  modernizované sít  
CESNET2 (viz obrázek) se stovkami tisíc uži-
vatel . Základem sít  je technologie DWDM 
(Dense Wavelength Division Multiplex), pln  
využívající kapacity optických vláken a umož-
ující soub žn  p enášet desítky signálu vy-

sokou rychlostí (1-10 Gbit/s). 

Díky dosaženým výsledk m nás sdru-
žení reprezentuje v mnoha mezinárodních 
výzkumných projektech, jak v rámci Evropy 
(p edevším projekt budování nejvýkonn jší 
evropské sí ové infrastruktury GÉANT), tak 
ve spolupráci se zaoceánskými partnery.

15 let od založení oslavil CESNET odbor-
ným seminá em Výzkumné projekty a velká 
infrastruktura CESNET2, který ukázal mož-
nosti národní výzkumné infrastruktury z pohle-
du projekt  v oblasti výzkumu, vývoje a inova-
cí. Seminá  p edstavil n které z projekt , které 
využívají nebo v budoucnu budou využívat sí  
CESNET2, mj. IT4Innovations, CERIT-SC 
(CERIT Scienti  c Cloud), Národní digitální 
knihovna, CzechGlobe (Centrum výzkumu 

Gruntorád zrekapituloval nejd ležit jší akti-
vity sdružení a p edstavil dva nové projekty: 
Velká infrastruktura CESNET a Rozší ení 
národní informa ní infrastruktury pro VaV 
v regionech (eIGeR). Záv re ný kulatý st l 
Komplexní e-infrastruktura CESNET2 jako 
integrující platforma výzkumných projek-
t  umožnil ešitel m diskusi o požadavcích, 
které p i ešení jejich projekt  vznikají práv  
na p ipravovanou e-infrastrukturu.

V b eznu zahájený strategický projekt Vel-
ká infrastruktura CESNET (2011–2015), 
 nancovaný MŠMT R, má za cíl trans-
formaci národní výzkumné sít  CESNET2 
na tzv. velkou infrastrukturu zahrnující široké 
spektrum za ízení, vybavení, sí ových a ko-
munika ních prost edk , ale i služeb, které 
jsou výzkumnými týmy používány k výzkum-
né innosti. Hlavním úkolem je zajišt ní pod-
mínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých 
v deckých tým  i experimentálních za ízení, 
distribuovaných v r zných zemích. 

Velká infrastruktura CESNET pat í mezi 
prioritní projekty vloni schválené Cestov-
ní mapy eské republiky velkých infra-
struktur pro výzkum, vývoj a inovace 
navazující na evropský dokument ESFRI 
Roadmap. Projekt v sob  integruje ty i 
složky: komunika ní infrastrukturu, gridy, 
datová úložišt  a prost edí pro spolupráci, 
ale jeho nedílnou sou ástí jsou veškeré 
podp rné služby nezbytné pro provoz zá-
kladních služeb e-infrastruktury (bezpe -
nost, monitorování infrastruktury a jejích 
parametr , podpora uživatel ). 

Vyvrcholení oslav patnáctiletého výro-
í prob hne 16.–19. kv tna, kdy CESNET 

bude hostit letošní nejprestižn jší evrop-
skou akci v oblasti výzkumných sítí: TERE-
NA Networking Conference (TNC 2011). 
Další informace:
Prezentace seminá e Výzkumné projekty 
a velká infrastruktura CESNET2
http://www.cesnet.cz/akce/2011/15-let/
Zpráva o ešení výzkumného zám ru 2010 
http://www.cesnet.cz/doc/2010/zprava/ 
Aplikované výsledky zakon eného 
zám ru Optická sí  národního výzkumu 
a její nové aplikace http://www.cesnet.cz/
doc/2010/aplikovane-vysledky-vz.html
Cestovní mapa eské republiky 
velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj 
a inovace http://www.msmt.cz/vyzkum/
schvaleny-text-cestovni-mapy 
TERENA Networking Conference 2011 
https://tnc2011.terena.org/ 

Gabriela Kr ma ová
CESNET, z.s.p.o.

Z-2011, Lipsko
Od 1. do 4. b ezna 2011 se konal na vý-

stavišti Leipziger Messe 11. mezinárodní 
odborný veletrh díl , komponent , modul  
a technologií Die Zuliefermesse 2011. 

Zárove  probíhal v dalších 2 halách vý-
stavišt  veletrh INTEC, zam ený na speci-
ální a jednoú elové obráb cí stroje. O  ci-
ální ú ast eské republiky byla podpo ena 
MPO, výstavní ást a logistiku zajiš ovala 
výstavní agentura RAPID. Celkem se zú-
astnilo na integrované eské ásti výstavy 

24  rem, 3  rmy vystavovaly samostatn  
na veletrhu INTEC. 

Na obou veletrzích vystavovalo 1345 vy-
stavovatel  z 22 zemí a veletrhy navštívilo 
cca 20800 návšt vník . Veletrhy navštívili 
o  ciální osobnosti z ekonomicky význam-
ných oblastí Ruské federace, republiku 

Sou ástí zám ru byl rozvoj optických a IP 
sítí, výpo etních i p ístupových grid , mo-
bility, multimediálních služeb i koncových 
služeb s vysokou kvalitou. Výsledky vlastní-
ho výzkumu a vývoje byly p ímo aplikovány 
v infrastruktu e a nabídce poskytovaných 
služeb, a zrealizovaly se i v podob  paten-
t , užitných vzor , hardwarových prototyp  
i softwaru. 

globální zm ny AV R), CEITEC (St edoev-
ropský technologický institut) a BioCeV (Bio-
technologické a biomedicínské centrum Aka-
demie v d R a Univerzity Karlovy ve Vestci).

Na seminá i vystoupila ada špi kových 
tuzemských v dc  v ele s bývalým p ed-
sedou Akademie v d R a stávajícím p ed-
sedou U ené spole nosti R profesorem 
Václavem Pa esem. editel sdružení Jan 

Topologie národní sít  CESNET2
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Tatarstán reprezentoval její prezident v ele 
50 ti lenné delegace.

D ležitou sou ástí výstavy byl dopro-
vodný program, pracovníci AIP R se zú-
astnili slavnostního zahájení veletrh  dne 

28. 2. 2011, kde vystoupil M. Kocourek, mi-
nistr pr myslu a dopravy. Další den navštívil 
ministr M. Kocourek stánek AIP R v dopro-
vodu velvyslance R v N mecku R. Jindrá-
ka a nám stka MPO M. Hovorky. P. Švejda 
návšt vníky informoval o projektu Technolo-
gický pro  l R. Pracovníci AIP R se dále 
ú astnili konference projektu AutoNet. 

p íprav  se spole n  podílely Vysoká 
škola  nan ní a správní, Akademie v d 

R a Masarykova univerzita. Organiza -
ního zajišt ní se ujala Vysoká škola  -
nan ní a správní, která pro konání konfe-
rence také poskytla moderní konferen ní 
centrum. Základním tématem setkání 
byly aktuální otázky v dy a vzd lanosti. 

V sou asném období se projevuje stále 
z eteln ji obrovský spole enský význam 
v dy a vzd lání. Pojem vzd lanostní spo-
le nosti se stal jedním z úst edních témat 
diskuse o dalším vývoji a perspektivách mo-
derního lidstva a je stále jednozna n jší, že 
práv  nové poznatky a objevy v dy, zpraco-
vávané a využívané ve vysoce vzd laném 
prost edí, jsou d ležitou hybnou podmínkou 
budoucího rozvoje. Utvá ení vzd lanostní 
spole nosti p ináší dlouhou adu konkrét-
ních otázek a problém , které souvisejí 
s vzájemnou provázaností v dy a vzd lání, 
rozumným vyvážením rolí základního, apli-
kovaného a pr myslového výzkumu, správ-
ným chápáním vysokoškolského vzd lávání 
a úlohy univerzit, a s mnoha jinými aspekty. 
Není tedy p ekvapující, že v decká kon-
ference, zam ená práv  na tyto st žejní 
problémy, p itáhla zna nou pozornost p ed-
stavitel  vysokých škol, v deckých a vý-
zkumných institucí a zástupc  státní správy 
i podnikatelské a  nan ní sféry.
Úvodní slovo ke konferenci pronesl ná-

m stek ministra školství J. Koucký a nastí-
nil základní p dorys diskuse o vzd lanosti 
a v d  v eské republice. P edseda Akade-
mie v d R, J. Drahoš, seznámil s dnešním 
stavem spolupráce mezi pracovišti AV R 
a vysokých škol a zd raznil, že tato koope-
race je v našich podmínkách katalyzujícím 
faktorem rozvoje v dy a vzd lanosti. Obec-
né zamyšlení nad charakteristikou a sou-
asnou funkcí vzd lání p inesla p ednáška 

V. echáka, která zasadila celou projed-
návanou problematiku do spole enského 
rámce širokých souvislostí. Další p ednáš-
ky dopoledního jednání konference již byly 
zam eny na jednotlivá aktuální témata 
dnešních dn . V. Nekvasil hovo il o  nan-
cování výzkumu a vývoje ze zdroj  Evrop-
ské unie v období 2014–2020, K. Rýdl se 
v noval spole enským funkcím univerzit se 
z etelem na profesní kvali  kaci a J. Zlatuš-
ka pronesl podn tný p ísp vek o autonomii 
vysokých škol.

R, p edstavil Z. Havlas. Zástupce Ob an-
ského sdružení V da žije! R. Wunsch nabídl 
analytický pohled na v dní politiku v eské 
republice. O lidských zdrojích z perspektivy 
rozvoje v dy a výzkumu ve Slovenské re-
publice hovo ily v p ehledné p ednášce D. 
Kolibová a S. Matúšová. Další p ísp vky 
byly zam eny na postavení ekonomického 
výzkumu (R. Roudný), chápání vzd lanosti 
a kvali  kace (J. Mertl), diversi  kaci vyso-
kých škol (J. Novotný), inova ní inženýrství 
(P. Švejda) a jiné zajímavé problémy vyso-
kého školství a v dy (Z. Šimek, M. Helísek, 
A. Malach, A. Kubí ek).

Jednání konference nabídlo velmi pestrý 
a inspirativní p ehled obecných i momen-
táln  aktuálních problém , jejich podstaty 
a vývoje. Zárove  tato rozmanitost p esv d-
iv  ukázala na obtížnost hledání správných 

odpov dí a reálných ešení v této komplexní 
problematice. Je nepochybné, že významný 
proces poznávání obecných návod  a p í-
stup  k otázkám v dy a vzd lanosti bude 
nadále pokra ovat. Uskute n ná konferen-
ce k tomuto úsilí ur it  poskytla mnoho pod-
n tných myšlenek a nám t .

Jednání konference bude zachyceno 
v p ipravovaném sborníku, který zahrne jed-
notlivé p ísp vky i elektronické verze p ed-
nesených prezentací.

Vladimír echák,
Vysoká škola  nan ní a správní

a Jan Zima,
Akademie v d R

AMPER 2011
Asociace inova ního podnikání R 

(AIP R) se ú astnila 19. ro níku veletr-
hu elektrotechniky a elektroniky AMPER 
2011, který se letos poprvé konal ve dnech 
29. 3. – 1. 4. na brn nském výstavišti. 

Za AIP R se veletrhu ú astnil P. Švejda 
a J. Kofro . AIP R m la v hale . 5 stá-
nek 9 m2 a prezentovala formou 5 ti poster  
hlavní innosti a projekty AIP R, Techno-
logický pro  l R, KONTAKT-Mobility, pro-
gramy EUREKA a Eurostars, V deckotech-
nické parky v R. Návšt vníci výstavy m li 
dále k dispozici CD Technologický pro  l R, 
brožury Cena inovace roku 2011, Inovace 
a technologie v rozvoji region , „15 let AIP 

R“, V deckotechnické parky v R, a-
sopis IP&TT, pozvánky na INOVACE 2011 
a další materiály AIP R. 

Cílem bylo informovat zú astn né es-
ké  rmy o možnostech jejich ú asti v sou-
t ži o Cenu Inovace roku 2011, INOVACI 
2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací 
v R a také na veletrhu HANNOVER ME-
SSE 2011. Návšt vníky z dalších zemí pak 
informovat o programech mezinárodní spo-
lupráce, kterých se AIP R a její lenové 
ú astní a zprost edkovat kontakty p i zájmu 
o konkrétní spolupráci s využitím databáze 
Technologický pro  l R.

Expozici AIP R navštívila ada zájemc , 
kte í se zajímali o innost asociace, innost 
v deckotechnických park  v R, meziná-
rodní spolupráci a kontakty na eské  rmy. 

Jan Kofro

Vzd lanostní spole nost
Otázky v dy a vzd lanosti v 21. století

Dne 10. b ezna 2011 se uskute nil 3. 
ro ník mezinárodní v decké konference 
Vzd lanostní spole nost. Konference 
byla uspo ádána pod záštitou premiéra 

eské republiky Petra Ne ase a na její 

Z pr b hu jednání konference, p ednáší ná-
m stek ministra školství Jan Koucký

Odpolední blok p ednášek p inesl leni-
tou nabídku pohled  na rozmanité stránky 
stavu a vývoje vzd lanosti s d razem na ny-
n jší situaci v eské republice a na Sloven-
sku. P. Mat j  seznámil s výsledky sociolo-
gického výzkumu zam eného na postavení 
a úlohu soukromých vysokých škol. Obecné 
i konkrétní zkušenosti z uplatn ní inovací, 
odvozených ze základní v decké práce 
v Ústavu organické chemie a biochemie AV 

Celková návšt vnost veletrhu dosáhla po-
tu 42.300 návšt vník , kterým se p edstavilo 

580 vystavujících  rem z R a 126 zahrani -
ních vystavovatel  z 24 zemí sv ta na isté 
výstavní ploše 13.200 m2 (www.amper.cz). 

 Ú ast AIP R na veletrhu AMPER 2011 
spo ívala v p íprav  seminá e Galerie ino-
vací, který se konal v rámci doprovodného 
programu veletrhu dne 31. 3. 2011 v sálu P 
5 pavilonu P a návšt v  vybraných vystavo-
vatel  veletrhu. 

Cílem seminá e bylo seznámit poslucha-
e s projektem Technologický pro  l R, 

s nejvýznamn jšími innostmi a projekty 
AIP R: Systémem inova ního podnikání 
v R; regionální inova ní infrastrukturou; 
Aktivitou mezinárodní spolupráce ve výzku-
mu a vývoji na podporu mobility výzkum-
ných pracovník  a pracovnic – „MOBILITY“; 
programy EUREKA a Eurostars; asopisem 

obr. 1
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„Inova ní podnikání a transfer technologií“, 
Cenou Inovace roku 2011; p ípravou odbor-
ník  pro oblast inova ního podnikání, s in-
ností v deckotechnického parku Rozvoje 
Inova ních Technologií OLLI, Brno a p ed-
stavit úsp šné ú astníky v sout ži o Cenu 
Inovace roku 2010.

Seminá  zahájil a moderoval Pavel Švejda 
(obr. 1, 2).

V rámci prvního p ísp vku Pavla Švejdy, 
generální sekretá  AIP R, nazvaného: 

K emu slouží Technologický pro  l R 
pro inova ní  rmy? 

Jsme p ipraveni na zvládnutí inova -
ních proces ? 

byla zodpov zena ada dotaz : zp sob zís-
kávání pot ebných informací a úrove  databá-
ze TP R, možnost a zp sob zahrnutí  rem, 
které ješt  v databázi nejsou, využití TP R 
– výb rové databáze, návšt vnost webu TP 

R (7 000 za m síc) zájemci z celého sv -
ta; využití CD TP R prost ednictvím MPO, 

eských center v zahrani í; byla diskutována 
problematika zprost edkování kontakt  a je-
jich kvalita, role HK a role EEN v této oblasti, 
význam a úrove  „matchmakingových“ aktivit 
(slabá úsp šnost); bylo doporu eno využívání 
diskusního fóra AIP R – http://www.aipcr.cz/ 
k ešení konkrétních dotaz  a zkušeností.

V p ísp vku innost v deckotechnic-
kého parku Rozvoje Inova ních Techno-
logií OLLI informoval Pavel Havlena, editel 
OLLI elektro CZ, spol. s r.o., Brno o proble-
matice sv telné techniky; o založení VTP 
v roce 2001, jeho historii, innosti a sou as-
ných problémech, (www.olli.cz).

Dále byly p edneseny prezentace úsp š-
ných ú astník  v sout ži o Cenu Inovace 
roku 2010:

 „Flow Mon ADS“ – Pavel Mina ík, 
AdvaICT, a.s. Brno informoval o vzniku 
spin-off  rmy a její innosti (bezpe nost IT 
infrastruktury, behaviorální analýza po íta-
ových sítí a formou zajímavé prezentace 

p edstavil cíle, systém, detekci anomálií 
a praktické p íklady použití systému).

 „Systém ENcontrol“ – Petr Šlechta, EN-
control s.r.o. p edstavil snadný stavebnicový 
systém, který snižuje náklady na elekt inu 
v domácnostech (zp sob provedení, zapo-
jení elektrických spot ebi , hlavní funkce, 
zp sob ovládání a koncepci systému).

V záv ru seminá e prob hla k daným 
témat m zajímavá diskuse – využití p ed-
staveného systému Encontrol, zda je  rma 
AdvaICT lenem klastru „Service Science 
Management and Engineering“, informace 
o projektu SPINET (Spolupráce, inovace 
a networking), možnosti p lro ních stáží aj.

Po zajímavých prezentacích formulo-
val Pavel Švejda záv ry seminá e (více 
viz web: http://www.aipcr.cz/AMPER2011-
-zavery.asp), pod koval všem p ítomným 
za aktivní ú ast a upozornil na následující 
program – regionální workshop „Inova ní 
audity v regionu Jihovýchod“, od 13.00 
hod., který po ádal BIC innovation, z.s.p.o. 
projektový partner projektu PROINCOR, 
viz: www.proincor.eu.

B hem konání seminá e byla k dispozici 
ada informa ních materiál  a zájemci m li 

možnost konzultovat s p ítomnými pracov-
níky AIP R i zástupci  rem.

Po ukon ení seminá  doprovodného 
programu AIP R a BIC innovation navští-
vili pracovníci AIP R vybrané stánky vy-
stavovatel , nap . Ústav fyziky plazmatu AV 

R, v.v.i. (obr. 3); VÚT v Brn , VUES Brno, 
s.r.o.; Dinel, s.r.o.; TC AV R; Ú ad pr my-
slového vlastnictví; Podnikatelské centrum 
Rumburk VTP, s.r.o. a další, kde informovali 
o aktivit  MOBILITY – mezinárodní v dec-
kotechnická spolupráce R s Argentinou, 
Francií, Ma arskem, N meckem, Polskem, 

eckem, Slovenskem a Slovinskem a dal-
šími zem mi (http://www.aipcr.cz/kontakt.
asp); o INOVACE 2011 Týden výzkumu vý-
voje a inovací v R (www.aipcr.cz); o Cen  

Inovace roku 2011 (http://www.aipcr.cz/o_
cene_inovace.asp), a p edali zájemc m 
aktuální materiály AIP R a také diskutovali 
i o dalších innostech souvisejících s ino-
vacemi, nejaktuáln jším tématem dnešní 
doby.

Termín jubilejního 20. ro níku veletrhu 
AMPER 2012, nejv tšího veletrhu elekt-
rotechniky a elektroniky v R, je stanoven 
na 2. – 5. dubna 2012 na Výstavišti Brno.

V ra Mísa ová

Hannover Messe 2011
Asociace inova ního podnikání R 

(AIP R) se p edstavila na p edním sv to-
vém veletrhu technologií Hannover Messe, 
který se konal ve dnech 4. – 8. dubna, již 
pošesté. Stánek AIP R C 64 byl umíst n 
v jedné z nejzajímav jších hal, hale 2 Re-
search & Technology. Informace na stánku 
podávali dva pracovníci AIP R V. Mísa ová 
a J. Kofro . Dále byly na stánku p ítomni M. 
Sedlá ek z VUT Praha a J. Falta z Ústavu 
termomechaniky AV R, v.v.i., kte í p ed-
stavovali zájemc m r zné verze odvalovací 
bezlopatkové turbíny.

 Cílem ú asti AIP R na Hannover Me-
sse bylo prezentovat oblast výzkumu, vývoje 
a inovací v R. Na ploše stánku 12 m2 (obr. 1) 
byl st žejním projektem Technologický pro  l 

R, který vznikl p vodn  jako projekt esko-
-n mecké spolupráce v programu KONTAKT 
v roce 1998. AIP R zde p edvedla dosaže-
nou úrove  svého samostatného ešení jako 
nástroje pro podporu mezinárodní spoluprá-
ce ve VaV a inovacích. Ostatní prezentované 
projekty: Aktivita – Mobility (do r. 2010 pro-
gram KONTAKT), EUREKA a Eurostars jsou 
projekty zam ené na mezinárodní spoluprá-
ci a informovaly na veletrhu o svém zam ení 
s cílem získat pro spolupráci zahrani ní pra-
covníky z VaV a inova ní  rmy. 

AIP R rovn ž prezentovala své partnery 
a úsp šné ú astníky sout že o Cenu Inova-
ce roku 2010:  rmy ENcontrol, s.r.o. – „Sys-
tém ENcontrol“ a AdvaICT, a.s. Brno – sys-
tém „Flow Mon ADS“.

Pozornost na stánek p itahoval i p edvád -
ný malý model precesní odvalovací turbíny 
p edevším ve verzi pro velmi nízké spády, 
který zaujal jak odborníky norské spole nos-
ti Goodtech (obr. 2), tak laickou ve ejnost. 
Hlavní p edností turbíny je to, že m že pra-
covat s m nícím se spádem vody, a proto 
by mohla být úsp šn  využita v p ílivové 
elektrárn . Konkrétní podoba této elektrárny 
je projektována tak, že voda, která nate e 
za p edem vybudovanou hráz, m že odté-
kat zp t do mo e p es odvalovací turbínu, 
respektive p es tzv. precesní plovoucí rotor. 

Velký zájem vzbuzovala také zmenše-
ná podoba této turbíny, kdy projektovaný 
pr tok je v intervalu 5 – 15 litr  za sekun-
du a použitý spád by m l být mezi 3 – 10 
ti metry. Vyrobená elektrická energie, která 
je ukládána do akumulátor , m že být ná-
sledn  využívána pomocí m ni e nap tí 
s b žnými elektrickými spot ebi i. Tato sku-
te nost byla oce ována p edevším zájemci 
z oblastí s nedostate nou elektri  kací, ale 
také r znými individuálními investory z vy-
sp lých region , kte í m li zájem o vybudo-
vání miniaturních rezervních zdroj  elektric-
ké energie, kte í využívali p ítomnosti obou 
odborník , a kladli adu odborných dotaz . 
Zájemci tak získali i p ehled o innosti AIP 

obr. 2

obr. 3
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R, jako nevládní organizace v oblasti ino-
va ního podnikání v R a dalších partne-
rech prezentovaných na stánku a mohli si 
odnést brožurku vystavovatel  na HM 2011 
s kontaktními údaji a stru nou charakteristi-
kou vystavovatel  na stánku AIP R. Dále 
si návšt vníci stánku odnesli i CD ROM 
Technologický pro  l R v po tu 160 kus  
a brožuru „Mezinárodní v deckotechnická 
spolupráce R v rámci aktivity MOBILI-
TY a program  KONTAKT II a GESHER/
MOST“ si odneslo na sto zájemc  z r zných 
zemí. K dispozici byla rovn ž ada dalších 
informa ních materiál  AIP R i prezento-
vaných partner  a  rem.

Ješt  p ed zahájením veletrhu požádali 
n kte í zástupci  rem o osobní návšt vu 
na stánku AIP R p edem, nap íklad špa-
n lská  rma IVC S. A. International Venture 
Consultants, která m la zájem o návšt vu 
stánku v dob  p ítomnosti zástupc  eské-
ho svazu v deckotechnických spole ností 
– SVTS A. Rybky a P. Dlouhého, v pon-
d lí 4. 4. v 10 hodin, ale bohužel se nedo-
stavili. Z p edem nahlášených návšt v se 
uskute nila pouze návšt va ohlášená Lu-
cemburskou komorou na 7. 4. ve 14 hodin 
– H. Aben z b2fair (International Business 
Cooperation) informoval o možnosti p ihlá-
šení našich partner  a eských  rem do jimi 
po ádaných matchmakingových akcí, p i 
kterých dochází k hledání a kontaktování 
p ímých partner  v r zných oblastech pr -
myslu i VaVaI.

S nabídkou spolupráce navštívili b hem 
veletrhu stánek AIP R i zájemci z N mec-
ka, B loruska, Ma arska, Indie, Brazílie, 
z B loruské republiky nap íklad – G. Sen-
chenko, který projevil zájem o ú ast na INO-
VACE 2011 i další spolupráci.

Dalším cílem AIP R na veletrhu Hanno-
ver Messe bylo informovat vybrané eské 
vystavovatele o innosti AIP R, o možnosti 
jejich ú asti v sout ži o Cenu Inovace roku, 
p ípadn  navázání spolupráce v rámci akti-
vity MOBILITY. Z navštívených vystavovate-

l  uvádím ty, kte í již znají sout ž a projevili 
zájem o ú ast:

Rieter CZ s.r.o. – J. Appeltauer, K. áp; 
ELIS Plze  – H. Simonová; HAKEL-TRADE 
Ltd. – J. Škoda; KMB systems s.r.o. – J. 
Kraus; IDOPS CZ, s.r.o. – E. Najšelová; 
TES Vsetín, a.s. – V. Novotný a dále ty, kte í 
na základ  získaných informací ješt  ú ast 
v sout ži zváží:

UNITERM, s.r.o.; EBK ERET BERNARD, 
s.r.o.; FIMES, a.s.; První brn nská strojírna 
Velká Bíteš, a.s.; VÚHŽ a.s.; SANBORN a.s., 
Ž AS, a.s.; CONEL s.r.o.; ORBIT MERRET, 
spol. s.r.o.; Teco a.s.; Elektrop ístroj s.r.o.; 
ZKL – výzkum a vývoj, a.s.; TriboTec spol. 
s r.o.; TOS ZNOJMO, a.s.; ATMOS Chrást 
s.r.o.; Wikov MGI a.s.; Z et zy, s.r.o.

N kte í eští vystavovatelé využili mož-
nosti spole ného stánku R v hale 3 a ada 
dalších vystavovatel  m la vlastní stánek 
v halách na základ  tematického zam e-
ní. Z eské republiky se veletrhu zú astnilo 
61 vystavovatel , z Francie jako partnerské 
zem  letošního veletrhu se zú astnilo 241 
vystavovatel , z Rakouska 67, Polska 37, 
ze Slovenska 16, Slovinska 11, z Ma arska 
9 a ecka 4 vystavovatelé.

Letos bylo na výstavišti obsazeno 24 vý-
stavních hal s širokým zastoupením vystavo-
vatel , což potvrdilo p edpoklad dalšího r s-
tu sv tového strojírenství i v roce 2011 a vy-
stavovatelé m li velkou možnost navázání 
nových mezinárodních obchodních kontakt  
a zajistit si tak stabilitu a trvalou udržitelnost 
svého r stu. Zástupci v tšiny navštívených 
eských stánk  hodnotili p ínos veletrhu 

kladn  a byli s ú astí spokojeni.
D ležitou sou ástí veletrhu byla v rámci 

doprovodných program  ada akcí – kon-
gres , seminá , workshop  a diskusních 
fór, které se konaly v Convention Center, 
umíst ném uprost ed výstavní plochy, ale 
p evážn  v p ilehlých prostorách jednotli-
vých hal i p ímo na vymezených plochách 
hal a stáncích vystavovatel . St žejní téma 
letošního veletrhu „Smart Ef  ciency“ (inte-
ligentní ú innost spole ná pro oblast efek-
tivity náklad , proces  a zdroj  a teprve 
jejich inteligentní souhra umožní podnik m 
dlouhodob  obstát na trhu s mezinárodní 
konkurenceschopností) se prolínalo více 
než 60 fóry a p itáhlo o 30% více zájemc  
než ve srovnatelném roce 2009. Veletrh tak 
posílil svoji pozici jako nejvýznamn jší plat-
forma pro know how a transfer technologií.

Velký p ednáškový prostor Forum „tech 
transfer – Gateway2Innovation“ se nachá-
zel i v hale 2 u stánku D 12, kde probíha-
la ada zajímavých sympozií a p ednášek, 
nap . „N mecko-brazilské inova ní fórum 
o nanotechnologiích, tisková konference 
Fraunhofer Institutu „Energie a mobility bu-
doucnosti“, ada diskusí na nové rozvíjející 
se téma „Metropolitan Solution“ – ešení in-
frastruktury ve velkých m stech a budovách 
(zahrnuje inovace pro m stské infrastruktu-
ry a velkom sta, budoucí modely pro dodáv-
ky energie a vody, mobilitu a infrastrukturu 
budov). Zm na klimatu, úbytek surovin, r st 
po tu obyvatel, umíst ní pr myslových vý-
robních podnik  a sílící urbanizace, zvlášt  
zásobování vodou a energií budou pro m s-
ta v nadcházejících letech velké výzvy. 

Rovn ž zde byla zahájena tradi ní Noc 
inovací, která se koná každým rokem první 
ve er konání veletrhu. Je to tradi ní platfor-
ma veletrhu, kde se setkávají špi koví od-
borníci v dy a výzkumu, pr myslu a politik  

Obr. 3: po adí vít z  Hermes Award p íloha 
hermes

Obr. 1: zleva P. Dlouhý, M. Sedlá ek, V. Mísa ová, A. Rybka, J. Kofro

Obr. 2: zleva M. Sedlá ek, A. Teie, V. Sedlak, 
J. Falta
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p i r zných diskuzích umož ujících nahléd-
nout do inovací budoucnosti. Setkání bylo 
doprovázeno živou hudbou brazilských hu-
debník , procházejících celou halou. 

Letos již byla poosmé v rámci slavnostního 
zahájení veletrhu ud lena jedna z mezinárod-
n  nejuznávan jších cen za technologie HER-
MES AWARD 2011. Je ud lována od roku 
2004 každoro n  za vývoj mimo ádné inova-
ce. Jsou vyznamenávány produkty, které již 
byly vyzkoušeny v pr myslové výrob  nebo 
jsou již pr myslov  využívány. O cenu se 
mohou ucházet všichni vystavovatelé na ve-
letrhu. V roce 2009 podali p ihlášku za VUT, 
stavební fakultu Miroslav Sedlá ek s turbínou 
SETUR a  rma ROKOSPOL s produktem 
Detoxycolor. Bohužel až letos poprvé vybrala 
odborná komise pod vedením prof. Dr. Wolf-
ganga Wahlstera, (N mecké výzkumné st e-
disko pro um lou inteligenci – DFKI) mezi p t 
nominovaných i dva zahrani ní vystavovatele: 
FerRobotics, Linec, Rakousko a Omega Air, 
Lubla , Slovinsko (obr. 3).

Iniciativa veletrhu TectoYou byla ur ená 
student m st edních škol, u iliš  i prvním 
ro ník m vysokých škol, kte í mají zájem 
o povolání v pr myslovém sektoru. Vyško-
lení pr vodci provázeli jednotlivé skupiny 
po celý den a zajiš ovali kvalitní informace. 
Studenti a mladí odborníci m li také mož-
nost využít centra pro nábor pracovních sil 
Job & Career Market.

V záv ru veletrhu Dr. Wolfram von Frit-
sch, p edseda p edstavenstva veletržní 
správy Deutsche Messe AG bilancoval: 
na veletrhu se prezentovalo více než 6 500 
vystavovatel  ze 65 zemí a v posledních 10ti 
letech byl veletrh nejúsp šn jší. Ukázal, že 
pr mysl dnes nabízí efektivní technologie, 
které sta í jen uvést do provozu a za ít je 
využívat. Dnes je snazší a rychlejší energií 
šet it než budovat nová za ízení. Odborníci 
odhadují úsporný potenciál asi na 30%. 

Veletrh posílil svoji pozici nejvýznamn jší 
platformy pro know how a transfer techno-
logií a dále zvýšil obrátky pr myslové kon-
junktury.

V tomto roce navštívilo Hannover Messe 
více než 230 000 návšt vník , což je oproti 
srovnatelnému roku 2009 nár st mezi 10 – 
15 %. Asi 60 000 návšt vník , což je zhruba 
o 1/3 více než v roce 2009, p išlo ze zahra-
ni í. Každý t etí návšt vník veletrhu pat il 
k topmanagementu svého oboru.

Partnerská zem  letošního veletrhu – 
Francie se p edstavila pod heslem „Inovace 
pro udržitelný r st“ a jejími hlavními tématy 
prezentace byly energie, mobilita a energe-
tická ú innost.

Získané kontakty a p ivezené informa ní 
materiály jsou k dispozici v AIP R, Novot-
ného lávka 5, místnost . 142.

P íští veletrh Hannover Messe se koná 
od 23. do 27. dubna 2012.

V ra Mísa ová

FOR INDUSTRY 2011
Pražský veletržní areál Let any
žil 3 kv tnové dny pr myslem.

Soub žná prezentace t í úzce na sebe na-
vazujících klí ových odv tví pr myslu v sob  
spojuje již n kolikaletou tradici konání jarních 
veletrh  s pr myslovou tématikou v hlavním 
m st  Praze. V letošním roce se veletrhy 
p edstavily od 3. do 5. kv tna ve složení:

FOR INDUSTRY – 10. mezinárodní ve-
letrh strojírenských technologií 

FOR SURFACE – 6. mezinárodní vele-
trh povrchových úprav a  nálních tech-
nologií

FOR WASTE & CLEANING – 6. meziná-
rodní veletrh nakládání s odpady, recyk-
lace, pr myslové a komunální ekologie, 
úklidu a išt ní. 

Pražský veletržní areál Let any byl 3 
kv tnové dny místem pro odborné komu-
nikace úzce navazujících obor , doprovod-
né programy na aktuální témata, p edvád -
ní moderních trend , zajímavé informace 
ze sv ta pr myslu a technologické spolu-
práce. Návšt vníci m li možnost zhlédnout 
ve dvou výstavních halách novinky a trendy 
p edstavované více jak 250 spole nostmi 
z 11 zemí sv ta: eská republika, Itálie, 
Francie, N mecko, Rusko, Slovensko, 
Špan lsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-
-Wan, Velká Británie. Ve srovnání s p ed-
chozím rokem se zvýšil po et výstavní plo-
chy u t chto veletrh  o 40 % a po et zú ast-
n ných vystavovatel  se zvýšil o 17 %. 

Prezentace na jarních veletrzích p ed-
vedla to, s ím p ichází  rmy na trh v dob  
relativního oživení poptávky a dokázala, 
že i dnes jsou schopni eští stroja i p inést 
n co nového na náro ný trh. Nejlepší expo-
náty a technologie byly ocen ny prestižními 
cenami GRAND PRIX a medailemi eské 
spole nosti strojírenské technologie. 

V letošním roce byla také rekordní ú ast 
vysokých škol. Nap íklad Technická uni-
verzita v Liberci prezentovala na veletrhu 
FOR INDUSTRY 2011 svoji v deckový-
zkumnou innost s cílem vyzvednout strate-
gické sm ry výzkumu a vývoje jednotlivých 
fakult a ústav . Využila p íležitosti navá-
zání nových kontakt  s partnery z pr -
myslové sféry. Expozice TUL nabízela 
praktickou ukázku innosti vyfukovacího 
stroje GM351.E pro zpracování plast . 
Technologie vyfukovacího stroje je výsled-
kem v deckovýzkumné spolupráce TUL 
s pr myslovým podnikem, konkrétn  kated-
ry strojírenské technologie Fakulty strojní 
TU v Liberci a spole nosti GDK spol. s r.o. 
Na veletrhu dále p edstavila projekt Centra 
pro nanomateriály, pokro ilé technologie 
a inovace TUL. Výsledkem tohoto projektu 
bude vybudování experimentálního pracovi-
št , které bude svým p ístrojovým vybave-

ním a personálním zajišt ním dlouhodob  
podporovat inova ní aktivity hospodá ské 
sféry, nejen v libereckém regionu.

Mezi expozicemi byla pro návšt vníky p i-
pravena i prezentace Asociace designér , 
jejíž ú ast v prost edí veletrhu FOR INDUST-
RY je p ínosná zejména tím, že zviditel uje 
význam designu p i navrhování stroj  
a za ízení. V posledních letech se i v ob-
lasti výrobní a strojírenské techniky stále 
z eteln ji ukazuje, že zejména velcí výrobci 
stroj  uplat ují pr myslový design k celko-
vému zkvalitn ní svých výrobk , vytvo ení 
jejich charakteristické podoby a k zvýrazn -
ní svého postavení na trhu. Konkrétn  byly 
prezentovány ukázky návrh  modulárního 
systému krytování obráb cích stroj . Systém 
se vyvíjí ve spolupráci Výzkumného centra 
pro strojírenskou výrobní techniku a tech-
nologii (VCSVTT) p i Fakult  strojní VUT 
v Praze a  rmy HESTEGO, s.r.o. – výrobce 
krytování obráb cích stroj . eský vývo-
já  Josef Pr ša p edstavil 3D tiskárnu (viz 
obr.), která umož uje modelovat z r zných 
materiál  tém  libovolné reálné objekty. Re-
pRap je open source 3D tiskárna dostupná 
pro každého. Vytvá í „tiskne“ reálné objekty 
z digitálních návrh . Je navržená tak, aby 
bylo možné vytisknout co nejvíc sou ástí pro 
samotnou tiskárnu a dosáhnout tak alespo  
áste né sebe-replikace. Jedná se o produkt 

spolupráce tisíc  dobrovolník  a kdokoliv 
další je vítán. Tiskárna byla k vid ní na 10. 
veletrhu strojírenských technologií FOR IN-
DUSTRY, což byla podle Josefa Pr ši velká 
událost – poprvé se tak stalo vedle výrobc  
velkých komer ních ešení. 

Soub žné pr myslové veletrhy poskytly 
mnoho možností v navázání nových ob-
chodních kontakt  pro obchodníky a výrobce 
r zného zam ení a odborná ve ejnost m la 
možnost shlédnout široké spektrum výrob-
k  a technologií výroby, které jsou v dnešní 
dob  aktuální. Protikladem sou asných novi-
nek byla prezentace historických vozidel, 
která mají nejen svoji historicko-technickou 
hodnotu, ale do jisté míry poukazují na tech-
nickou vysp lost lidstva v daném ase. Pan 
Bed ich Danda, nám stek ministra pr myslu 
a obchodu a p edseda Sdružení podnikate-
l  a živnostník  R, nám sd lil: „Musíme si 
uv domit, že nap . prvním vyrobeným au-
tomobilem byla t íkolka pana Benze, která 
spat ila sv tlo sv ta v roce 1896. Když si 
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uv domíme, že je to pouhých cca 100 let kdy 
vyjela z továrních vrat, musíme konstatovat 
k jakému zázra nému a p ekotnému vývoji 
v automobilové branži do dnešní doby došlo. 
Proto si myslím, že na takovém strojírenském 
veletrhu jakým FOR INDUSTRY je, má pre-
zentace tehdejší techniky práv  historickými 
vozidly – veterány své místo. Zejména proto, 
že vystavená vozidla jsou stále v dobrém pro-
vozuschopném stavu a i nyní zaujmou svojí 
elegancí a jsou d stojným d kazem precizní 
práce našich p edk .“ 

Seznamy všech zú astn ných subjekt  
jsou pro Vás k dispozici na internetových 
stránkách veletrh , kde bude brzy také fo-
togalerie a videoreportáž:
www.forindustry.cz, www.forsurface.cz, 
www.forwaste.cz

Hana Marková
editelka OT pr mysl ABF, a.s

K p edchozímu p ísp vku Hany Marko-
vé, editelky OT pr mysl ABF, a.s. uvádíme 
p ísp vek V ry Mísa ové z ú asti AIP R 
na tomto jubilejním 10. mezinárodním veletrhu 
strojírenských technologií FOR INDUSTRY. 

Za Asociaci inova ního podnikání R 
(AIP R) se slavnostního zahájení – verni-
sáže dne 3. kv tna zú astnila V ra Mísa ová 
a Jan Kofro . Veletrh byl zahájen slavnostním 
p est ižením pásky Ond ejem Ln ni kou – 
starostou m stské ásti Praha Let any, Ji ím 
Jirkou – nám stkem Ministerstva pr myslu 
a obchodu a Pavlem Sehnalem – p edsedou 
p edstavenstva spole nosti ABF. 

Slavnostního zahájení byli dále p ítomni 
generální editel spole nosti ABF Jaroslav 

ížek, editelka OT Pr mysl Hana Marková, 
editel veletržní správy Daniel Bartoš a hos-

té rektor VUT Brno Karel Rais, d kan FS 
VUT Praha František Hrdli ka a projek-

tový manažer Vysoké školy mezinárodních 
a ve ejných vztah  Praha Milan Kratochvíl. 

Motto jubilejního veletrhu FOR INDUST-
RY zn lo: „Myslíte na budoucnost? Nabí-
zíme Vám ešení…“.

AIP R plnila i na 10. jubilejním veletrhu 
funkci odborného garanta a asopis Ino-
va ní podnikání a transfer technologií 
byl mediálním partnerem mezinárodního 
veletrhu strojírenských technologií. 

Na svém stánku (obr. 1) asociace pre-
zentovala hlavní innosti a projekty – Tech-
nologický pro  l R; INOVACE 2011, Týden 
výzkumu, vývoje a inovací v R; Cenu 
Inovace roku 2011; asopis „Inova ní pod-

nikání a transfer technologií“; p ípravu od-
borník  pro oblast inova ního podnikání; 
mezinárodní v deckotechnickou spolupráci 

eské republiky v rámci aktivity MOBILITY 
a program  KONTAKT II a GESHER/MOST; 
program EUREKA, Eurostars aj. 

V rámci doprovodného programu vele-
trhu zorganizovala Asociace inova ního pod-
nikání R seminá  „Galerie inovací“, který 
se konal první den veletrhu od 13.00 hodin 
ve vstupní hale I, konferen ním centru, sál 2. 

Seminá , kterého se zú astnilo 17 odbor-
ník  z oblasti výzkumu, zástupc  inova -
ních  rem a dalších zájemc  o problematiku 
inovací a technologií, zahájil Pavel Švejda, 
uvítal p ítomné a vyzval jednotlivé ú astníky 
ke stru nému p edstavení se.

V rámci prvního p ísp vku
Jsme p ipraveni na zvládnutí inova -

ních proces ?
se Pavel Švejda zamyslel nad základním 

pojmem inova ní proces (vymyslet, vyrobit, 
prodat), nad po tem student  technických 
obor  (p í iny tohoto stavu), nad uplatn -
ním absolvent  vysokých škol v praxi, nad 
problematikou  nancování projekt  VaVaI 
i nad legislativou v této oblasti a upozor-
nil na možnost využívání „diskusního fóra“ 
webu AIP R (www.aipcr.cz). 

V dalších p ísp vcích
K emu slouží Technologický pro  l R 

pro inova ní  rmy?
Jan Kofro  p edstavil Technologický pro  l 

R (3050 záznam , z toho 2450 inova ních 
 rem), jeho strukturu, úlohu region  p i tvorb  
databáze, vyzdvihl návšt vnost webu (7 tisíc/
m síc z celého sv ta), viz též www.techpro  l.cz

Pr myslový výzkum a vývoj v eské 
republice

Miroslav Chlumský informoval o programu 
TIP (termíny výzev, podmínky  nancování), 
o roli rady programu TIP a zárove  zodpov -
d l dotazy p ítomných (rozdíl mezi programy 
TIP a ALFA, hodnocení podaných projekt  aj.).

V rámci prezentace vybraných ocen ných 
inova ních produkt  v sout ži o Cenu Inovace 
roku 2010 vystoupili se svou prezentací:

 „Systém ENcontrol“ 
Petr Šlechta seznámil p ítomné se stej-

nojmenným produktem (koncepce systému, 
princip stavebnice, složení systému – cent-
rální jednotka, hlavní funkce systému – úspo-
ra energií, bezpe nost, p ínos systému).

 „Flow Mon ADS“
Michal Vaverka (v zastoupení pana Pav-

la Mina íka) informoval o innosti a vzniku 

 rmy, bezpe nostních systémech, odhalo-
vání kybernetických podvod , uvedl praktic-
ký p íklad použití systému „Network traf  c 
audit“. Tyto prezentace jsou též uvedeny 
na webu www.aipcr.cz.

T etí prezentace
 „Drát CuCrTi“ se z d vodu nep ítom-

nosti p ednášejícího neuskute nila.
V záv ru seminá e prob hla diskuse, p i 

které zú astn ní živ  diskutovali na adu ak-
tuálních témat – odborná kvalita pracovník  
výzkumu a vývoje, hodnotitel  projekt ,  -
nan ní otázky, otázky v oblasti legislativy aj.

Pavel Švejda zhodnotil diskutovaná té-
mata a uvedl, že n které otázky budou zod-
pov zeny teprve v budoucnosti. 

Pod koval p ítomným za ú ast a pozval 
je na další akce p ipravované AIP R (http://
www.aipcr.cz/kalendar-2011.asp) i na stá-
nek v hale 2 B 26, kde jsou k dispozici další 
dopl ující materiály k témat m seminá e.

Z dalšího bohatého doprovodného pro-
gramu uvedu, nap . seminá  „Informa ní 
seminá  o strojírenském výzkumu v R“, 
který po ádala eská technologická platfor-
ma strojírenství, a.s.; seminá  „Energetické 
využití odpad “ po ádaný TC AV R v rámci 
sít  Enterprise Europe Network. Další zají-
mavé seminá e po ádaly Západo eská uni-
verzita v Plzni – „Moderní trendy v oblasti 
výrobních technologií“, Útvar transferu tech-
nologií VUT v Brn  – „Transfer technologií 
mezi VUT v Brn  a spole nostmi“. Zajímavé 
informace pro výrobní podniky bylo možno 
získat na seminá i „Výroba je naše parketa 
– informa ní systémy pro výrobní podniky“ 
po ádané TD-IS, s.r.o. (více viz http://www.
forindustry.cz/2011/cz/dopr.asp).

Od 17 hodin prob hlo setkání vystavo-
vatel  v ele s generálním editelem spo-
le nosti ABF Jaroslavem ížkem, který uve-
dl slavnostní vyhlášení výsledk  sout ží.

V sout ži TOP EXPO – architektonické 
a estetické ztvárn ní expozice, kde porota 
hodnotila funk nost expozice, její kriteria 
pro komunikaci se zákazníkem, ozna ení 
a její vzhledovou stránku, získala cenu spo-
le nost RITTAL CZECH, s.r.o. jako nejp -
sobiv jší expozice veletrhu a další ocen ní 
za designové zpracování expozice získala 
spole nost EKOLAMP s.r.o.

Ivo Kvasni ka stru n  zhodnotil práci od-
borné komise a nelehkou úlohu vybrat z 27 
p ihlášených exponát  ty nejlepší. V rámci 
mezinárodního veletrhu FOR INDUSTRY 
získaly ocen ní GRAND PRIX bez udání 
po adí  rmy:

CNC INVEST, s.r.o., za vertikální obráb -
cí centrum SUGINO xion – II – 5AX, 

TAJMAC – ZPS, a.s. za dlouhoto ný auto-
mat MANURHIN K MX 532 TREND a HEXA-
GON METROLOGY, s.r.o., za mobilní m ící 
stroj ROMER ABSOLUTE ARM TYP 7525.

GRAND PRIX veletrhu FOR SURFACE 
2011 získala spole nost Mac Dermid CZ, 
s.r.o. a ocen ní 

GRAND PRIX veletrhu FOR WASTE & 
FOR CLEANING 2011 získalaly spole nosti 
REFLEX Zlín, spol. s r.o. a spole nost NEO-
VISION, s.r.o. (více viz: http://www.forindust-
ry.cz/2011/cz/vysledky_soutezi.asp) (obr. 2)

Na slavnostním setkání vystavovatel  
byla rovn ž ud lena eskou spole ností 
strojírenské technologie „CENA ZA TECH-
NOLOGII“. Tato cena se ud luje nejvý-
znamn jšímu technologickému ešení, pro-
gresivní technologii p ípadn  netradi nímu 
postupu ve strojírenské výrob , které jsou obr. 1
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prezentovány v rámci veletrhu FOR INDU-
STRY a FOR SURFACE. Vystavené expo-
náty musí spl ovat náro né podmínky a po-
žadavky sou asného trhu v oblasti využití 
moderních technologií a snižování výrob-
ních náklad  a strojních as .

P edseda hodnotitelské komise František 
Holešovský p edal letos ceny dv : spole -
nost CNC INVEST, s.r.o., získala první zla-
tou medaili za vertikální obráb cí centrum 
SUGINO xion – II – 5AX; druhou zlatou 
medaili za technologii získala spole nost 
PROFIKA, s.r.o., za soustružnické centrum 
s podava em HANWHA XD 32 SERIES. 

estné uznání za technologii získala 
spole nost PEGAS – GONDA s.r.o. za pá-
sovou pilu na kov Pegas 600 Camel X – 
CNC – 1000.

P i p íležitosti konání 10. jubilejního ro -
níku veletrhu FOR INDUSTRY p edala e-

ditelka OT Pr mysl Hana Marková Ocen ní 
ABF za desetiletou aktivní ú ast a spoluprá-
ci na strojírenském veletrhu v Praze  rm  
TEXIMP s.r.o. (obr. 3)

Po vyhlášení sout ží následovalo nefor-
mální setkání ú astník .

V ra Mísa ová

EMO Hannover 2011 
Sv tový veletrh zpracování kov  

„Obráb cí stroje a více“

gická ešení, služby spojené s produkty, udr-
žitelnost výroby a mnoho dalšího.

T žišt  veletrhu tvo í t ískové a tvá ecí 
obráb cí stroje, výrobní systémy, p esné 
nástroje, automatizovaný tok materiálu, po-
íta ové technologie, pr myslová elektroni-

ka a p íslušenství. 
Do Hannoveru na veletrh EMO, láká celý 

mezinárodní odborný sv t nabídka, kte-
rá je zde asto prezentována poprvé. Pro 
každého výrobce výrobních za ízení, který 
se zam uje na zákazníky sv tového trhu 
a který jim chce p edvést svou kompetent-
nost a výkonnost, je ú ast na veletrhu EMO 
v Hannoveru povinností. Totéž platí pro 
uživatele, kte í pot ebují ú innou výrobní 
techniku, široký dosah výkonu inženýringu 
a rychlé služby, aby mohli do budoucna  e-
xibiln  elit d sledk m krize a být konkuren-
ceschopní na sv tovém trhu. 

Na ploše 136 tis. m2 se p edstaví 1500 
 rem z 36 zemí sv ta. eskou republiku za-
stupuje prozatím 27 p ihlášených  rem.

Sou ástí veletrhu bude doprovodný pro-
gram, nap . mezinárodní EMO-kongres „Udr-
žitelná výroba“ (20. – 21. 9.), konference „Nové 
výrobní technologie v leteckém a kosmickém 
pr myslu“ (22. – 23. 9.), sympozium „EMO se 
soust edí na Rusko: Heslo – suroviny a zvýše-
né požadavky na výrobce za ízení“ (21. 9.).

Megaudálost zpracování kov  si naposle-
dy v roce 2007 nenechalo ujít 2 120 vysta-
vovatel  a 166 500 odborných návšt vník  
z více než 60 zemí.

Podklady pro p ihlášení na veletrh EMO 
Hannover 2011 byly rozeslány do více než 
60 zemí sv ta, bylo uskute n no na 60 tis-
kových konferencí, informace jsou uve ejn -
ny na internetu v devíti sv tových jazycích, 
inzerce byla podána v 185 odborných aso-
pisech po celém sv t . Poprvé se mohou vy-
stavovatelé na veletrh p ihlásit online na in-
ternetové adrese www.emo-hannover.de.

I.N.

Dne 12. 5. 2011 se uskute nila v Praze 
tisková konference k veletrhu EMO 2011. 
Zú astnili se jí len p edstavenstva Deut-
sche Messe AG Ernst Raue, editel ma-
nagementu EMO Christoph Miller, editel 
Svazu strojírenské technologie Petr Zemá-
nek, generální editel TOS Varnsdorf Miro-
slav Bi išt  a Eva Václavíková, výhradní 
zastoupení Deutsche Messe AG v R.

„Obráb cí stroje a více“ p edstaví ve dnech 
19. – 24. zá í 2011 mezinárodní výrobci vý-
robních technologií na veletrhu EMO v Ha-
nnoveru. Na veletrhu bude p edstavena celá 
paleta moderní techniky zpracování kov , to 
znamená nejnov jší stroje a ú inná technolo-

Program Eurostars
Jak již bylo ohlášeno v .1/ 2011 – p íloha 

III. – byla vydána koncem 1. tvrtletí 2011 
brožura Eurostars.

Je to zcela nová publikace pro potenciál-
ní p edkladatele a ešitele projekt  tohoto 
programu. Její p vodn  avizovaný obsah 
byl proto rozší en hlavn  v kapitole . 3 tak, 
aby pln  vedl tená e p i zájmu o zpracová-
ní tohoto projektu a on si uv domil nutné 
kroky a úskalí p i nezpracování projektu dle 
daných pokyn . Lze íci, že zkušenosti ze 
stávajících n kolika výzev, popsané v bro-

žu e, umožní 
nyní p edkla-
datel m pro-
jekt  zpracovat 
vysoce kvalitní 
materiál a projít 
schvalovacím 
ízením zce-

la bezchybn , 
aby m li pln  
otev ené dve e 
úsp šnému vy-
ešení projektu 

a jeho následné 
realizaci.

Brožura je k dispozici u zpravodaj  
projekt , dále Národního programového 
koordinátora na MŠMT, na AIP R u ma-
nažera projekt  EUREKA a na seminá ích 
v novaných dané problematice, kde je 
AIP R organizátorem nebo spoluorgani-
zátorem. 

P ejeme ešitel m, aby jim p íru ka byla 
pln  nápomocna a mohli se nerušen  v no-
vat ešení projekt .

Kolektiv autor
a manažer projektu 

Podpora programu EUREKA
v R a ESE

Obr. 2

Obr. 3
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M ni  COMPACT CVK 27 kV pro  ltra n -kompen-
za ní za ízení bez transformátoru

M ni  zajiš uje rychlé ízení proudu v dekompenza ní tlumivce 
a tím ízení jalového výkonu ve  ltra n  kompenza ním za ízení. 
Za ízení umož uje vypušt ní snižovacího transformátoru, to se pro-
jeví ve snížení investi ních náklad  a zvýšení spolehlivosti.
Více na www.ckde.cz

Charakteristika „ estná uznání“ v rámci sout že 
o Cenu Inovace roku 2010

V rámci 15. ro níku sout že o Cenu Inovace roku 2010 získaly 
ocen ní – estné uznání – produkty Napájecí erpadlo KNE 5.1, 
Sigma Group a.s., Lutín; M ni  COMPACT CVK 27 kV pro  lt-
ra n -kompenza ní za ízení bez transformátoru, KD ELEK-
TROTECHNIKA, a.s., Praha 9; Multifunk ní nát ry FN® s foto-
katalytickým, samo isticím a sanitárním efektem, Advanced 
Materials-JTJ s.r.o., Kamenné Žebrovice; Nano ástice nula-
mocného železa, NANO IRON, s.r.o., Rajhrad; SKYLEADER 
600, JIHLAVAN airplanes, s.r.o., Jihlava.

Dále uvádíme charakteristiku ocen ných produkt  uvedenou v cha-
rakteristice produktu:

Napájecí erpadlo KNE 5.1
lánkové erpadlo KNE 5.1 barelového typu ur ené pro napájecí 

kotle nového energetického bloku 660 MW s nadkritickými para-
metry páry.
Více na www.sigmagroup.cz

Multifunk ní nát ry FN® s fotokatalytickým,
samo isticím a sanitárním efektem

Vysoce ú inná nanotechnologická isti ka vzduchu v podob  ultra-
tenké vrstvy s fotokatalytickými a samo istícími vlastnostmi, která 
chrání podklady a likviduje zplodiny. Vrstva se nanáší standardními 
postupy st íkáním, vále kem nebo št tcem.
Více na www.advancedmaterials1.com

Nano ástice nulamocného železa
Nano ástice nulamocného železa vyráb né jedine nou technologií, 
vykazují st ední velikost ástic 50 nm, pr m rnou plochu povrchu 
20-25 m2/g. Tyto ultrajemné ástice jsou využívány v reduktivních 
technologiích išt ní podzemních a odpadních vod.
Více na www.nanoiron.cz

SKYLEADER 600
Celokovový ultralehký letoun certi  kovaný v kategorii UL a LSA 
Více na www.skyleader.aero

V ísle 3/2011 uve ejníme informace o produktech, které získaly 
ocen ní „Ú ast v sout ži“ (3 produkty) v rámci sout že o Cenu Ino-
vace roku 2010.

I. N.
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VaV a konkurenceschopnost

V analýze MPO se tvrdí, že kvalita 
VaV je u nás dobrá (viz i analýza 2010, 
dokument Rady VaVaI) a hlavní d vo-
dy nízké konkurenceschopnosti jsou 
v byrokratické státní správ , pomalých 
soudech a nedostate né infrastruktu e 
státu. Znamená to, že v oblasti VaV (vý-
zkum a vývoj) je skute n  vše v po ád-
ku a není co zlepšovat?

Op t se p ipravují již po n koliká-
té plány na posílení VaV, avšak r st 
konkurenceschopnosti eské repub-
liky nenastává, viz upozorn ní mini-
stra pr myslu M. Kocourka. Problém 
je v analýze dob e pojmenován, VaV 
u nás je bez vazeb na podnikový sek-
tor a p í iny tohoto zásadního rozporu 
pak nejsou adekvátn  popsány. Nem -
žeme íkat, že VaV je u nás kvalitní, 
když jedno ze základních kriterií, p ínos 
pro rozvoj ekonomiky státu, není napl-

ován. Ke stejnému záv ru dochází 
i analýza VaV. Kde je popsána p í ina 
tohoto rozporu, ale návrh na jeho eše-
ní stále chybí.

Za íná to již tím, že se stále opomíjí 
podpora domácích podnikatel  a zd -
raz uje se podpora velkým investicím 
ze zahrani í. P itom míra zam stna-
nosti, podobn  jako v jiných zemích, 
závisí p edevším na malých a st edních 
podnicích. A inovace v t chto podnicích 
mohou být hnací silou jejich rozvoje 
a mohou pomoci zvýšit konkurence-
schopnost celé R.

Je zam ení VaV u nás pro-inovativ-
ní? Je vlastní VaV v podnicích zákla-
dem zvýšení konkurenceschopnosti 
podnik  a tedy i celé R?

Poslední analýza VaV p ináší adu 
doklad , pro  existuje rozpor mezi re-
lativn  kvalitním VaV jako celku a ne-
dostate nou inova ní potencí eského 
pr myslu.

Z p ehledu vyplývá, že výzkum 
v R eší tém  všechna témata, ale 
jen v malé mí e je zam ený na pod-
poru inovací ve  rmách. Jsme vyni-
kající v mnoha oborech v oblasti huma-
nitních v d, stabilní dobré výsledky má 
i klinický léka ský výzkum. Ale ve v tši-
n  obor , kde by mohly erpat nápady, 
i p ipravené technologie podniky, tak 

dobrý stav není.
Velkou pozornost na p íklad vzbu-

dil objev nových lék  v ústavu AV R 
(prodej této licence tvo í v tšinu p íjmu 
za licence celé AV R). Jde o zásadní 
úsp ch eské v dy, mající dopad do ce-
losv tové produkce lék  a p íjmy z této 
licence, staví ústav tém  do pozice 
nezávislosti na rozpo tu AV R. Ale je 
z ejmé, že v R nevznikne žádná nová 

továrna, nebudou žádná nová pracovní 
místa.

Ostatní prodej licencí z eských VŠ 
a AV R eským  rmám je na hranici 
zanedbatelnosti.

V tšinu inovací zavád jí zahrani ní 
 rmy dovozem novinek ze zahrani í 

ze svých vývojových odd lení.
Úsp šný vývoz je v režii zahrani ních 

 rem využívajících dovezené technolo-
gie. I v high-tech oblastech jsme spíše 
montovna (po íta e, farmacie) a ne pri-
mární výrobci a vlastníci nových inovo-
vaných technologií. 

eských  rem, které inovují vlastní-
mi silami svoji výrobu, je nedostatek, 
i když m žeme jmenovat adu úsp š-
ných  rem z r zných oblastí (po íta o-
vé programy, nanotechnologie, biotech-
nologie, nové materiály). 

Mezi n  pat í na p íklad Linet, Con-
tipro C, EXBIO Praha, Biovendor-La-
boratorní medicina, Generi Biotech, El-
marco a další. Je jich však stále málo.

V této souvislosti si neodpustím po-
známku, co k tomuto nedostatku ino-
vativních malých  rem také p ispívá. 
Dovedete si p edstavit, že soukromník 
investuje svoje nebo p j ené peníze 
do projektu, kde proti n mu na trhu p -
sobí spin-off  rma 100%  nancovaná 
a vlastn ná z ve ejných prost edk ? To 
je v mnoha p ípadech skute ný stav, 
který škodí nejen vzniku nových sou-
kromých  rem, ale zásadn  škodí i VaV 
na universitách a v ústavech AV R. Fi-
nance i výzkumníci pak chybí p i pln ní 
hlavního úkolu t chto institucí výzkumu 
a vývoji. To se dále odráží nejen v nízké 
úrovni výzkumu, ale i v nízké nabídce 
aplikovatelných výstup  z jejich innos-
ti. Prodeje patent , licencí a technologií 
nahrazují zavád ním a provozováním 
výroby a služeb.

Je za této situace omezování ve ej-
né podpory VaV ve  rmách nejlepší 
sm r pro zvýšení konkurenceschop-
nosti v R? Nátlaková akce akade-
mik  „V da žije“ ovlivnila ve ejnost 
a i rozhodování p i p id lování  nancí 
na podporu inovací v podnicích. Je to 
p esn  opa ný trend a jist  to nepovede 
ke zlepšení popsaného stavu – chyb jí-
cí vazby mezi výzkumem na akademic-
kých pracovištích a podniky.

Je systém podpory aplikovaného vý-
zkum a inovací v podnicích dob e na-
staven? Je ho pot eba zm nit?

Je problémem jen výše  nan ní 
podpory, nebo i kvalita systému ústící 
do nízké kvality výsledk  VaV a jejich 
nevhodnosti pro r st  rem.

Je systém hodnocení a výb ru pod-
porovaných projekt  hnací silou zlepše-
ní aplikovaného VaVaI a tím konkuren-
ceschopnosti R?

Asi ne, jinak by nebylo mnoho špat-
ných p íklad , které se staly municí pro 
aktivity proti aplikovanému výzkumu.

P i hodnocení institucí (VŠ a AV R), 
kde je hlavním cílem základní výzkum, 
se pomalu dochází ke shod , že zá-
kladem komplexního hodnocení t chto 
institucí musí být hodnocení nezávislý-
mi odborníky (peer review) a kde neza-
m nitelná úloha RIV je rychle dostupný 
p ehled konkrétních výstup  z výzkumu 
provád ného na t chto institucích.

Co by m lo být obdobným kriteriem 
u VaVaI v podnicích?

M žeme být spokojeni s hodnocením 
návrh  projekt  z podnik ?

Co se zatím hodnotí?
Co má hodnotit odborný oponent a co 

by p ed tím m l zhodnotit poskytovatel?
Kdo je odpov dný za to, že údaje 

o ekonomice podnik , které dávají zá-
kladní p edpoklad úsp šného pln ní 
projektu, jsou adekvátn  posouzeny? 
Není výjimkou, že  rma podává již n -
kolikátý projekt má stále jednoho za-
m stnance a minimální obrat a p esto 
opakovan  dostává podporu. ada od-
borník  posuzujících projekty jsou z AV 

R a VŠ a ti se v bec v p ílohách ne-
vyznají a netají se tím, že to není jejich 
úkol. D lá to tedy poskytovatel? A vyu-
žívají posuzovatelé údaj  v RIVu? Asi 
ne, protože by jinak nemohli dostávat 
opakovan  dotace na výzkum uchaze i 
s minimálním po tem údaj  v této da-
tabázi.

Jestliže na to není dost ú edník , tak 
je nutné alespo  p ipravit jasný návod, 
na co se mají oponenti v návrzích pro-
jekt  zam it.

Co by se m lo zm nit?
Hlavní kriterium uchaze  z podnik  

p ed tím, než se projekt p edá odbor-
ník m, by m lo být sledování t í ukazo-
vatel :

 R st obratu

 R st po tu zam stnanc

 P ehled výstup  v RIVu

Vše za posledních 5 let. 
Žadatelé o podporu (v 90% jde o opa-

kované žádosti  rem) by m li vykazovat 
v 5 letém období nár st ve všech  kri-
teriích.

ím strm jší k ivka, tím v tší doporu-
ení o p id lení dalších dotací.

Vladimír Viklický
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Systém inova ního podnikání
v eské republice

H l a v n í  p a r t n e i

Vláda R

Grantová agentura R

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Technologická agentura R

Parlament RRegionální orgány Ú ad pr myslového vlastnictví

Komory Pracovišt  VaVaI

Banky Nadace

Zahrani ní partne iTuzemští partne i

V y b r a n é  ú s t e d n í  o r g á n y  s t á t n í  s p r á v y

Ministerstvo práce
a sociálních v cí

 Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo školství, mládeže
a t lovýchovy

Ministerstvo pr myslu a obchodu

Ministerstvo životního prost edí

S d r u ž e n í  d l e  z á k o n a  8 3 / 9 0  S b .  a  d a l š í  p a r t n e i  –  l e n o v é  A I P  R

Spole nost v deckotechnických
park  R

eská spole nost pro nové 
materiály a technologie

eský svaz stavebních inženýrRada v deckých spole ností R

Fakulta strojní VUT v PrazeFakulta stavební VUT v Praze

Vysoké u ení technické v BrnAsociace
výzkumných organizací R

Asociace strojních inženýreská zem d lská univerzita v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Západo eská univerzita v Plzni

Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola bá ská 
– Technická univerzita Ostrava

eské centrum Institution 
of Engineering & Technology

RINKCE,
Ruská federace

eský komitét pro v decké ízení

eská spole nost pro jakost

eský svaz vynálezc
a zlepšovatel

eská asociace rozvojových agentur

Brücke – Osteuropa e. V., SRN

Technická Univerzita v Liberci

Sdružení eských podnik  v N mecku

Asociace pro poradenství

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlín

Asociace pro vodu v krajin  R

eská technologická platforma 
strojírenství, o. s.

Národní klastrová asociace

Vysoká škola manažerské
informatiky a ekonomiky

P o d n i k a t e l s k é  s u b j e k t y

Pracovišt  transferu technologií V deckotechnické parky Inova ní firmy Další podnikatelské subjekty

Asociace inova ního podnikání 
eské republiky

Svaz pr myslu a dopravy R
Komora pro hospodá ské styky se SNS, s.o.k.
Asociace institucí a odborník  transferu znalostí, o.s.
CzechInno, z.s.p.o.

Technology Innovation Information
Mezinárodní obchodní komora
International Centre for Scientific and Technical Information

lenství AIP R v tuzemských organizacích

lenství a partnerství AIP R v zahrani ních organizacích
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            Asociace inova ního podnikání R

Vás srde n  zve na seminá

Inova ní potenciál R
Uskute ní se v úterý 6. zá í 2011 od 10 hodin

v zasedací místnosti . 319, SVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Program seminá e:

 9.30 Prezence ú astník

 10.00 Zahájení
  Petr K enek, Ústav fyziky plazmatu AV R, v.v.i.

 10.10 Zm ny v Systému výzkumu, vývoje a inovací v R
  Marek Blažka, Rada pro výzkum, vývoj a inovace

 10.40 Inova ní proces a nástroje jeho zkvalit ování
  Pavel Švejda, Asociace inova ního podnikání R

 11.00 Zkušenosti z p ípravy a hodnocení projekt  v rámci programu TIP
  Martin Štícha, Ministerstvo pr myslu a obchodu

 11.20 eská strategie VaVaI v kontextu EU
  Arnošt Marks, Asociace pro mezinárodní otázky

 11.40 Diskuse, záv ry
  ídí Petr K enek

 12.40 Ob erstvení

 13.00  Ukon ení seminá e

Vstup volný, svoji ú ast potvr te na níže uvedený e-mail do 1. 9. 2011 

Kontakt:
Asociace inova ního podnikání R
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

e-mail: nemeckova@aipcr.cz, www.aipcr.cz

obalka IPTT II 2011.indd   3 31.5.11   14:41
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková ernáPANTONE Blue 072 U



Asociace inova ního podnikání R
ve spolupráci se svými leny a partnery

Vás zvou na

6. – 9. 12. 2011

 Sou ástí Týdne bude:
   18. ro ník mezinárodního sympozia INOVACE 2011

  18. ro ník veletrhu invencí a inovací

  16. ro ník Ceny Inovace roku 2011

Místo konání: Praha a další místa R
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P íloha ísla 2/2011
TRANSFER TECHNOLOGIÍ

KLUB INOVA NÍCH FIREM 
ASOCIACE INOVA NÍHO PODNIKÁNÍ ESKÉ REPUBLIKY

Klub inova ních  rem AIP R se v 1. tvrtletí 2011 rozší il o 2 nové leny, jejichž inova ní produkty byly 
úsp šné v 15. ro níku sout že o Cenu Inovace roku 2010. Vítáme je v našem Klubu a doufáme,

že p isp jí k oživení innosti Klubu a využijí možností, které toto lenství nabízí. Jeden z nových len  m l 
již prezentaci svého produktu na stánku AIP R na Hannover Messe ve dnech 4. – 8. 4. 2011,

kde byly prezentovány i n které další inova ní produkty, ocen né v minulých ro nících Ceny Inovace roku. 
Zpráva o naší ú asti je zve ejn na na str. 32–34 tohoto asopisu a na www.aipcr.cz.

Ip íloha ip&tt 2/2011 – transfer technologií

P íprava 16. ro níku sout že o Cenu Inovace roku 2011 probíhá naplno, a proto v p íloze Transfer 
technologií tohoto asopisu, na stranách VII–VIII, uve ej ujeme její kritéria a podmínky, které jsou spolu 

s podmínkami k vypl ování p ihlášky uve ejn ny na domovské stránce (www.aipcr.cz). 
Zárove  tímto vyzýváme leny KIF a další zájemce k ú asti. 

Sou asn  p ipravujeme prezentaci KIF v pr b hu INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje 
a inovací v R ve dnech 6. – 9. 12. 2011, konané v sídle AIP R, Novotného lávka 5, Praha 1. 

Informace o INOVACE 2011 jsou na výše uvedeném webu. 

P ipomínáme, že m žete i nadále zasílat své návrhy, dotazy, nám ty a p ipomínky k innosti KIF 
na Diskusní fórum (www.aipcr.cz). 

První jednání Klubu v tomto roce se uskute nilo v pr b hu seminá e AIP R
„Inovace a technologie v rozvoji region “ dne 13. 4. 2011 v Administrativní budov  BVV v Brn  

v rámci doprovodného programu Stavebních veletrh .

Další jednání Klubu se uskute ní v pr b hu spole ného seminá e
Ú adu pr myslového vlastnictví a AIP R „Ochrana pr myslového vlastnictví“ dne 1. 6. 2011
v Kongresovém sále ÚPV, A. ermáka 2a, Praha 6 (program je uve ejn n na www.aipcr.cz).

Po období dovolených budeme mít p íležitost se setkat pot etí v letošním roce na seminá i „Inova ní 
potenciál R“, který se bude konat 6. 9. 2011 v sídle AIP R na Novotného lávce 5, Praha 1. 

Jan Kofro
tajemník KIF AIP R
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II p íloha ip&tt 2/2011 – transfer technologií

Programy EUREKA a Eurostars

 Podporu program; EUREKA a Eurostars v eské republice zajiš uje Asociace inova ního podnikání R,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 277, e-mail: dlouhy@aipcr.cz

EUREKA
www.eurekanetwork.org

Výsledky nov  schválených projekt  
P i druhé letošní kvali  kaci bylo schváleno 18 projekt , 

což je mén , než obvykle. Jedním z d vod  poklesu po tu 
nových projekt  bylo zkrácení asového rozestupu pro p í-
pravu projekt  od poslední kvali  kace. Ve stejném období 
došlo také k uzáv rce další výzvy p ihlášek Eurostars a tato 
problematika je uvedena níže. 

P i kvali  kaci projekt  s ú astí R byl schválen jeden nový 
projekt s ozna ením:

E!6310 TRAIN ( eská republika, Izrael)

Individuální projekty p i porovnání posledních t í kvali  -
kací dosahují za EUREKU úrovn  po tu 99 (tj.56/25/18). 

eská republika se umístila s tímto po tem celkov  na 6. 
míst  za Izraelem, Slovinskem, N meckem, Itálií a Ho-
landskem. 

Zárove  zde došlo k p edstavení realiza ních výstup  již 
ukon eného projektu s ozna ením E! 2659 ONE s pom r-
n  velkým konsorciem ešitel  a také rozpo tem v celko-
vé výši 16,22 milion  €. Projekt byl ukon en v roce 2009 
a dal si za cíl snížit emise v nov  p ipravené výkonové ad  
italských motocyklových motor  Guzzi p i jejich využívaní, 
zejména v m stském provozu. Konsorcium ešitel  pro-
jektu, sestávající z  rem a univerzit, se zú astnilo za Itá-
lii, Rakousko, Švýcarsko a Turecko. Nová inovovaná ada 
motor  je vyrobena ve ty ech prototypech, u nichž došlo 
k m ení výsledných veli in po p edchozím dolad ní pro-
vozních ukazatel  motor . U nových prototyp  bylo na zá-
klad  m ení potvrzeno dosažení snížení vibrací spole n  
se snížením emisí zne išt ní a optimalizace úrovn  hladiny 
hluku. Výše uvedenému ešitelskému konsorciu (12 ešitel-
ských organizací a univerzit), se povedlo podat v pr b hu 
ešení ty i patentové p ihlášky.

Další t i nové návrhy projekt  s ú astí ešitel  z eské 
republiky probíhají schvalovací procedurou v rámci klastr . 
Potvrzuje se, že v klastrech jednozna n  vít zí podíl infor-
ma ních a komunika ních technologií a v sou asné dob  
dosahuje výše 90%. Zbytek p ísluší oblasti dopravy a dal-
ším obor m. Všeobecn  nejvíce projekt  bylo vygenerováno 
v klastrech typu MEDEA+/CATRENE, ITEA/ITEA2 a CEL-
TIC. Ve sledovaném období od íjna 2010 se jedná o celkové 
množství 21 nových projekt  s rozpo tem 596 M€. 

Podrobn jší údaje problematiky klastr  mohou být publi-
kovány v n kterém z dalších vydání asopisu.

V poslední dob  je zmi ována projektová spolupráce 
EUREKY s ne lenskou zemí – Kanadou, která byla v rám-
ci EUREKY zahájena za pomoci dalších lenských zemí 
programu již p ed mnoha lety. Podle sou asných údaj  je 
evidována projektová ú ast ešitel  z Kanady dokonce v 15 
projektech. Co se týká naší ú asti s Kanadou, tak eská re-
publika má zastoupení dosud ve dvou projektech. Nejvíce 
ú astí má Francie, která se podílí na ešení 10 projekt . Pro 
porovnání Jižní Korea se ú astní v 16 projektech EUREKY. 

Zde má eská republika 4 projektové ú asti. Pro dokreslení 
je nutné zmínit, že tyto údaje zahrnují všechny t i strategické 
projektové pilí e EUREKY.

P íklady úsp šných projekt  výzkumu
a vývoje s ú astí Izraele

Za oblast výzkumu a vývoje jsou dále p edstaveny zá-
stupci vybraných izraelských  rem, které jsou úsp šné 
v této innosti. Velký obdiv získaly nejnov jší poznatky  r-
my Givenimaging, která má své pobo ky v USA, Kanad , 
Latinské Americe, N mecku, Francii, Japonsku, Singapu-
ru, Austrálii a Novém Zélandu. Jejich posledním výrobkem 
je kapsle, které slouží pro vyšet ení pacient  s  problémy 
trávicího ústrojí. Jedná se o bezdrátovou náhradu sou as-
n  používané technologie vyšet ení horní ásti trávicího 
ústrojí pomocí pružného vodi e s kamerou zavád ného 
ústy pacienta, která je zna n  nep íjemná a n kte í ji od-
mítají dokonce i navždy. Zárove  tato kapsle m že plnit 
funkci vyšet ení také pro spodní ást trávicího ústrojí. 
Tento nový výrobek-kapsle obsahuje ip s minikamerou 
a sv telným zdrojem, který p i aktivaci odesílá data do ne-
dalekého po íta e. Kapsle po požití putuje celou trávící 
soustavou a po izuje záznamy pro ur ení diagnózy. Využí-
vá se zejména pro preventivní vyšet ení celého, p ípadn  
diagnostikované ásti trávicího ústrojí. Popisovaný zp -
sob je k pacientovi zna n  šetrný a je po n m celosv tová 
poptávka.

Druhá ukázka byla z výzkumné laborato e CleanTech. Zá-
kladem tohoto vývoje se stal anglický patent. V laborato i je 
zkoumáno na zne išt ných vodních vzorcích využití speciál-
ního druhu bakterií, které mohou za ur itých podmínek po-
máhat nejenom istit zne išt nou vodu ale zárove  anodicky 
generovat proud v jednotkách desítek watt . Systematickou 
inností laborato e dochází k optimalizaci jejích podmínek 

pro tuto ojedin lou funkci. P edpokládá se, že do konce roku 
by m lo dojít již k provozním zkouškám. 

Hodnocení dopadu ukon ených
projekt  EUREKY

Sekretariát EUREKY p ipravil analýzu založenou na for-
mulá ích „Final Reports“, která nebyla pro všechny ú ast-
níky povinná. Vycházelo se z 25 % obdržených odpov dí 
od všech ú astník . Podle charakteru formulá  byly brá-
ny v úvahu t i asové etapy hodnocení: 1996 ( erven), 
2008 (prosinec) a dále od roku 2009. Celkem bylo hod-
noceno 2441 zpráv. Podle zjišt ní p i vynaložené ve ejné 
podpo e na ešení projekt  ve výši 10 miliard €, inila 19 
miliard € privátní podpora s výstupem dosaženého obratu 
93 miliard € za vytvo ení nových 378 tisíc pracovních p í-
ležitostí. Za velice významnou skute nost je t eba pova-
žovat, že pouze 11%  rem generuje 81% výkon . 

Pokud se týká EUREKA efektu, došlo k analýze let 1995–
2005 z databáze Amadeus. Tato databáze Amadeus obsa-
huje 60 milion  záznam  o evropských  rmách. Obecn  lze 
íci, že  rmy vybraného vzorku, které se ú astnily programu 

EUREKA, vykázaly pr m rný r st o 5 až 7 % ro n , p i emž 
tento r st byl za sledovaná léta stejný.
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IIIp íloha ip&tt 2/2011 – transfer technologií

P íprava nového modelu
 nan ního nástroje EUREKY

Finan ní krize zap í inila snížení schopnosti n kterých 
lenských zemí vynakládat  nan ní prost edky na projek-

tovou innost programu ve stejné výši jako v minulých lé-
tech. Tato myšlenka zap í inila spušt ní diskuse nového 
modelu  nan ního nástroje s názvem „Financing Innovation 
projects“. Jedná se o nový model, který byl již p edstaven 
na úrovní Komise EU, kde získal p íznivý ohlas s doporu e-
ním pokra ovat na jeho provozuschopné form . Získávání  -
nancí pro projekty by se d lilo na dv  základní skupiny  rem.

První skupinou jsou  rmy s krátkou dobou života, které 
nemají dlouhou  nan ní historii. Druhou skupinou by byly 
 rmy déle trvající, mající za sebou víceletou zkušenost. 
Podle tohoto kriteria by se jednalo o doporu ení p j ky 
z pohledu vlastního kapitálu.

V této souvislosti bylo jednáno též s EIB, která je projektu 
naklon na. Má ale podmínku, že jako minimální p j ku lze 
vzít 30 milion  € pro MSP, p i emž je o ekávána ástka spo-
luú asti od 0,5 do 2 milion  €. Podle názor  se jedná o dv  
rizika, která musí být uvažována. První je riziko obchodního 
a druhé je pr myslového charakteru.

Eurostars
www.eurostars-eureka.eu

Pro kvali  kované projekty podle informace v ip&tt 
.1/2011, týkající se kvali  kovaných projekt  páté výzvy, 

došlo k otev ení e-projektové aplikace na webové adrese 
www.msmt-vyzkum.cz. Lh ta pro podání p ihlášek na zís-
kání ve ejné podpory na ešení kvali  kovaných projekt  je 

stanovena v rozmezí od 25. 3. 2011 do 30. 4. 2011 s tím, 
že výstupem tak jako v p edchozích výzvách bude uzav ení 
smluvního vztahu s poskytovatelem MŠMT.

V šesté výzv  programu Eurostars, s uzavíracím termí-
nem 24. 3. 2011, došlo k dalšímu nár stu po tu p ihláše-
ných projekt  na celkových 401. Z pohledu Sekretariátu 
se jedná o výrazný nár st po tu podaných projekt , za-
tímco u projekt , které splnily prahovou podmínku podpo-
ry, je finan ní podpora tém  konstantní. V níže  p ilože-
né  tabulce je vý et 15 projekt  s ú astí eských ešitel-
ských organizací, kde na prvním míst  je vždy uvedena 
zem  mezinárodního koordinátora.

Podle statistických výsledk  došlo také k ur ité stabilit  
struktury ú astník  v projektu, kdy na jeden projekt p ipadají 
v pr m ru 3 ú astníci. Pr m rná velikost projektu se drží 
ve výši 1,4 milion  € p i dob  ešení trvající 26,8 m síce. P i 
posouzení projekt  Eurostars v rozmezí první až šesté výzvy 
došlo ke zmenšení konsorcia projekt  na 3 ú astníky.

Ú ast malých a st edních podnik  je 79 %. Také zde je nej-
více projekt  p edloženo v oblastech se zam ením na infor-
ma ní technologie a biotechnologie.

Výsledky hodnocení projekt  šesté výzvy se o ekávají 
v pr b hu ervna 2011.

Nejbližší uzáv rka pro podání p ihlášek sedmé výzvy 
projekt  Eurostars je 22. 9. 2011. 

Na bruselské stran  je podávána pouze elektronická verze 
p ihlášky „Application Form“ www.eurostars-eureka.eu . Po-
dání této p ihlášky je ur ující.

Na eské stran  je požadováno ke stejnému datu uzáv r-
ky p edat poskytovateli MŠMT také dopl ující eský formulá  
„Návrh projektu Eurostars“ v etn  základních p íloh, dostup-
ný na www.msmt.cz.

Josef Martinec
národní koordinátor programu EUREKA/Eurostars 
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Partne i projektu
Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelovy univer-

zity v Brn . 
V deckovýzkumná innost ústavu spo ívá zejména v realiza-

ci krajinn  ekologického výzkumu, sleduje zm ny struktury vyu-
žívání venkovské krajiny a její d sledky pro biodiverzitu a eko-
logickou stabilitu krajiny, otázky environmentální etiky a ochrany 
životního prost edí. V oblasti krajinného inženýrství a pozem-
kových úprav se podrobn  eší zejména problematika dopad  
klimatické zm ny na vodní bilanci p dy, kvalitu vody a výnos 
zem d lských plodin pomocí r stových simula ních model , 
sucha a deserti  kace, vodní a v trné eroze pomocí erozních 
model  a zp es ování jednotlivých faktor  pro tyto modely, ja-
kož i problematika závlah a jejich perspektiva. 

Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirt-
schaft, Universität für Bodenkultur Wien. 

Tento ústav se dlouhodob  zabývá výzkumem agroklimatic-
kých podmínek a kolob hu vody v p d . Významnou aktivitou je 
provád ní lyzimetrických m ení k ur ení evapotransirace. Tyto 
výsledky jsou porovnávány s modelem dle Penman-Montieth. 

Cíle projektu
Projekt byl zam en na srovnání modelovaných dat komplet-

ní vláhové bilance a výsledk  lyzimetrických m ení. Váhový 
lyzimetr se používá pro m ení všech složek vláhové bilance. 
Data z lyzimetru mohou být tedy s úsp chem použita p i validaci 
a kalibraci výpo tových model . Model AVISO, který je použí-
ván v eské republice, nemohl být doposud úsp šn  validován, 
protože v eské republice není z d vodu vysokých investi ních 
náklad  žádný váhový lyzimetr instalován. Spolupráce mezi 
eskou a rakouskou stranou se zam ením na validaci modelu 

se z d vodu velmi podobných klimatických podmínek (Morava 
a Marchfeld) jevila jako velmi vhodná. Pro validaci modelu byla 
použita klimatologická data m ená v denním intervalu, která 
sloužila jako vstupní parametr pro simulaci lyzimetrických m -
ení. Ú astníci projektu z R získali zkušenosti s provozem 

a údržbou lyzimetru, a také se zpracováním lyzimetrických dat. 
Partne i z Rakouska mohli použít výstupy z modelu p i praktic-
kých aplikacích nap . p i ízení závlah apod. 

Základním parametrem pro stanovení vodní bilance je 
evapotranspirace. Tuto veli inu nelze m it p ímo, ale pou-
ze spo ítat pomocí rovnic. Standardním postupem pro ur ení 

Validace modelu pro výpo et kompletní vláhové 
bilance na základ  lyzimetrických dat

esko rakouská spolupráce, projekt KONTAKT MEB 060914
Milada Š astná 1, Peter Cepuder 2, Hana St edová 1, Bronislava Mužíková 1, Reinhard Nolz 2

1 Ústav aplikované a krajinné ekologie, Mendelova univerzita v Brn
2 Institut für Hydraulik und Landeskulturelle Wasserwirtschaft, Universität für Bodenkultur

Na základ  mezinárodních dohod o v dec-
kotechnické spolupráci uskute uje eská 
republika spolupráci v rámci aktivity MOBILI-
TY v roce 2011 s Argentinou, Francií, Ma-

arskem, N meckem, Polskem, Rakous-
kem, eckem, Slovenskem, Slovinskem, 
v rámci programu KONTAKT II s LR, Japon-
skem, Koreou, Ruskem a USA a programu 
GESHER/MOST s Izraelem.

V 1. ísle ip tt jsme uvedli základní podmín-
ky programu „Aktivity MOBILITY“, v tomto ísle 
uvádíme podmínky programu KONTAKT II.

Cílem programu KONTAKT II (LH) je pod-
po it dvoustrannou p ípadn  vícestrannou 
mezinárodní spolupráci institucí zabývajících 
se výzkumem a vývojem v oblasti základní-
ho a aplikovaného výzkumu eské republiky 
s d razem na spolupráci se státy, které nejsou 
leny Evropské unie. 
Uchaze em o ú elovou podporu v programu KONTAKT II 

m že být organiza ní složka státu nebo organiza ní jednotka 
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále práv-
nická osoba nebo fyzická osoba, p i emž výzkum a vývoj musí 
být p edm tem její innosti a uchaze  musí spl ovat podmínky 
stanovené v ásti 2.2 písm. a) nebo d) Rámce Spole enství pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Projekt m základního výzkumu m že být poskytnuta ú e-
lová podpora až do výše 100 % uznaných náklad , projekt m 
aplikovaného výzkumu v základní výši 50 % uznaných náklad . 

Z p íplatk , které mohou být v p ípad  apliko-
vaného výzkumu a experimentálního vývoje 
poskytovány v souladu s ástí 5.1.3 Rámce 
Spole enství pro státní podporu výzkumu, vý-
voje a inovací (2006/C 323/01), bude poskyto-
ván v p ípad  spolupráce podniku s výzkum-
nou organizací p íplatek podle lánku 3.2.2. 
a 5.1.3 písm. b) bod ii) Rámce Spole enství 
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2006/C 323/01).

Aktuáln  se jedná o spolupráci s LR, Ja-
ponskem, Koreou, Ruskem a USA.

Koncem b ezna jste obdrželi po dvou výtis-
cích informa ního materiálu „Mezinárodní v -
deckotechnická spolupráce eské repub-
liky v rámci aktivity MOBILITY a program  
KONTAKT II a GESHER/MOST“, ve kterém 
jsou popsány výše uvedené t i programy v et-
n  p íloh – Rejst ík výsledk  ešení n kterých 

projekt  publikovaných v tomto asopisu od roku 2000, Limity 
 nan ních p ísp vk  vým nných cest a pobyt  aktivity Mobility, 
formulá  Pr b žná/Záv re ná zpráva o ešení projektu v roce 
2011, prezentace uvedených t í program  v roce 2011.

Pavel Švejda
generální sekretá  AIP R

Dále uvádíme informace o výsledcích vybraných ešených pro-
jekt  v roce 2010

Aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
na podporu mobility výzkumných pracovník

a pracovnic – „MOBILITY“
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Obr. 1. Umíst ní lyzimetrické stanice v Gross-Enzesdorfu.

Obr. 2. Meteorologická stanice a váhové lyzimetry v Gross-Enzesdorfu

evapotranspirace je rovnice dle Penman-Montieth. Rovnice 
m že být modi  kována pro místní podmínky. Modi  kaci pro 
podmínky eské republiky p edstavuje model AVISO. Algo-
ritmus výpo tu zahrnuje p epo et teploty vzduchu m ené 
ve standardní výšce 2 m na teplotu odpa ujícího povrchu. 
Na rozdíl od jiných model  zohled uje obla nost a stanovuje 
tok tepla do p dy odd len  pro sv tlou a tmavou ást dne. 
P evod rychlosti v tru m ené ze standardní výšky m ení 
10 m na požadovanou hodnotu ve 2 m je na rozdíl od p ístu-
pu Penman-Montieth realizován pomocí samostatné aplikace. 
Hodnoty Angstromova koe  cientu nejsou konstantní, ale mír-
n  se liší v závislosti na zem pisné ší ce a období. Vybrané 
fytometrické charakteristiky (index listové plochy a efektivní 
výška porostu) se m ní v pr b hu roku. To platí i pro koe  ci-
ent dynamické drsnosti a hodnotu albeda. 

Agrometeorologický model AVISO byl vyvinut eským hydro-
meteorologickým ústavem a je používán ke stanovení bilance 
p dní vody v podmínkách eské republiky. Každý model musí 
být kalibrován a validován pomocí nam ených dat. Vhodným 
nástrojem pro stanovení složek vláhové bilance p dy jsou vá-
hové lyzimetry. Žádná výzkumná organizace v eské republice 
však tímto za ízením nedisponuje. Hlavním cílem tohoto projek-
tu bylo porovnání nam ených a simulovaných dat a validace 
modelu.

Použité metody
Model byl vytvo en k provád ní výpo t  potenciální eva-

potranspirace (PEVA) a aktuální evapotranspirace (AEVA). 
Na základ  t chto prvk  se následn  po ítá potenciální 
vláhová bilance, aktuální vláhová bilance a vláhový de  cit. 
Vláhové pom ry v krajin  jsou nej ast ji vyjad ovány vláho-
vou bilancí. Ve své základní podob  (tzv. základní vláhová 
bilance) p edstavuje ve zjednodušeném pohledu prostý roz-
díl mezi srážkami (p íjmovou složkou ob hu vody v krajin ) 
a celkovým výparem (výdejovou složkou ob hu vody v kraji-
n ). Celkový výpar zde reprezentuje potenciální, tj. maximál-
n  možná evapotranspirace standardního travního porostu, 
která se v denním kroku po ítá modi  kovaným postupem 
podle Penmana-Monteitha pomocí základních meteorologic-
kých prvk . Výpo ty je možno realizovat v libovolném aso-
vém kroku. Vstupní meteorologická data modelu AVISO jsou 
následující: pr m rná denní teploty vzduchu (°C); pr m rná 
denní relativní vlhkost vzduchu (%); pr m rná denní rychlost 
v tru (m.s-1); skute ná doba trvání slune ního svitu (hod); 
denní srážkový úhrn (mm).

Lyzimetrické výzkumné pracovišt  BOKU v Gross-Enzersdorf 
(oblast Marchfeld) existuje od roku 1983, kdy byly zbudovány 
dva váhové lyzimetry. Pr m rná ro ní teplota v této oblasti iní 
cca 10 ° C a pr m rné srážky 550 mm za rok. Vzhledem k t m-
to suchým podmínkám je mnohé plodiny nutno p stovat pod 
závlahou.

Meteorologická stanice v t sné blízkosti pokusné plochy poskytu-
je požadovaná meteorologická data v 10 resp. 15minutovém inter-
valu. Kontinuáln  je zaznamenávána i perkolace vody lyzimetrem.

Výsledky
Velikost evapotranspirace byla stanovena na základ  me-

teorologických údaj  pro vegeta ní období let 2005 až 2008. 
Výsledky modelované a m ené hodnoty evapotranspirace vy-
kazují pr kaznou závislost (r = 0,84).

Výsledky této studie ukazují ur ité rozdíly mezi simulovanými 
a nam enými hodnotami vláhové bilance. Model AVISO nam -
ené výstupy mírn  podhodnocuje, což má za následek nadhod-

nocení zásoby vody v p d . Na základ  t chto výsledk  budou 
do modelu zapracovány díl í modi  kace.

Záv r
Hlavním výstupem projektu byla validace modelu AVISO. 

Na základ  klimatických dat byla modelem spo tena kompletní 
vláhová bilance. Tyto výsledky byly srovnány s výsledky vláhové 
bilance zjišt né na základ  p ímého m ení pomocí váhového ly-
zimetru. Výsledky t chto dvou zp sob  stanovení vláhové bilance 
byly gra  cky zpracovány. Díky pom rn  úsp šné validaci budou 
pro území R postupn  zpracovány mapy složek vláhové bilance 
na základ  dat z eského hydrometeorologického ústavu. 

Znalost vláhové bilance je velmi d ležitá jak pro pot eby ze-
m d lství, tak energetiky a dalších odv tví ekonomiky. Vstup-
ní data pro výpo et vláhové bilance a evapotranspirace nelze 
získat z celého území, proto je výhodné použití modelu, který 
je schopen na základ  r zných vstupních parametr  hodnoty 
dané veli iny prostorov  vyjád it.

Pod kování
Výzkum byl proveden v rámci projektu KONTAKT (MEB 

060914) a ÖAD-WTZ projektu CZ 02/2009: “Validation of a com-
prehensive water balance model by means of lysimeter data”

Publikované výstupy:
Š astná, M., Cepuder, P., Pokladníková, H., Nolz, R., St eda, T. 
Irrigation in Austria and the Czech Republic – Outlines of a bi-
lateral cooperation. In ELKOVÁ, A., MATEJKA, F. XVI. poste-
rový de  s medzinárodnou ú as ou „Transport vody, chemikálií 
a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra“. Bratislava: ÚH 
a GFÚ SAV, 2009, s. 505-511.
Mužíková, B., Chuchma, F., Nolz, R., Cepuder, P., Š astná, 
M. Austrian lysimeter data meeting Czech water balance mo-
del – Excerpt of a bilateral cooperation. In XVIII. posterový de  
s medzinárodnou ú as ou „Transport vody, chemikálií a ener-
gie v systéme poda-rastlina-atmosféra“. 1. vyd. Bratislava: ÚH 
a GFÚ SAV, 2010, s. 372-381. 
Š astná, M., Mužíková, B., Chuchma, F., Nolz, R., St edová, H., 
Cepuder, P. Parametrisation and validation of the Czech water ba-
lance model by the Austrian lysimetric data. In. Proceeding of 6th 
International Congress of the ESSC, Thessaloniki, Greece, 2011. 
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Poznámka: 1)údaje byly zjiš ovány podle klasi  kátoru genus Triticum 
L. (Bareš et al. 1985)

Hodnocené
Znaky

Odr dy ozimé pšenice (n = 271) Odr dy jarní pšenice (n = 62)

Pr m r Maximum Minimum VK (%) Pr m r Maximum Minimum VK (%)
Metání (dny) 158,0 166,0 147,0 2,0 86,4 100,0 79,0 5,8
Kvetení (dny 161,4 169,0 155,0 1,6 90,4 104,0 83,0 5,6

Kvetení-Plná zralost (dny) 43,9 49,0 39,0 3,6 37,2 43,0 26,0 9,7
Plná zralost (dny) 205,3 211,0 201,0 0,9 127,5 131,0 123,0 1,8

P ezimování 1) 8,4 9,0 5,0 8,3  –  –  –  –
Odolnost k poléhání 1) 5,7 9,0 1,0 49,8 3,8 9,0 1,0 68,2

Odolnost k padlí travnímu 1) 3,1 7,0 1,0 37,9 2,8 5,0 1,0 43,8
Výška porostu (cm) 119,0 150,0 80,0 13,7 120,0 145,0 85,0 13,6

Délka klasu (cm) 9,5 13,5 6,5 13,9 8,8 11,6 6,5 11,4
Po et klásk  na klas 18,0 24,0 14,0 9,4 16,0 19,0 13,0 8,9

Hmotnost zrna z 1 klasu (g) 1,61 2,53 0,66 23,3 1,07 1,56 0,63 21,8
Po et zrn na 1 klas 38,1 60,0 20,9 18,0 32,7 48,3 19,6 19,0

Po et zrn na 1 klásek 2,1 3,2 1,4 16,5 2,0 2,8 1,2 17,4
HTZ (g) 42,04 52,37 29,64 11,5 33,05 45,70 24,70 12,8

Skliz ový index 0,42 0,56 0,26 14,1 0,40 0,50 0,33 10,8
Hrubé bílkoviny v sušin  (%) 15,7 18,3 13,4 7,5 15,7 18,3 13,0 8,7

Zeleny test (ml) 36 68 17 29,5 43 67 13 26,6
Celkový obsah škrobu (%) 61,7 64,5 58,3 2,2 61,1 63,6 58,7 2,1
Relativní tvrdost zrna (%) 18,91 23,95 12,03 11,9 18,72 22,90 12,77 12,1

Na základ  esko-slovenské spolupráce byly shromážd ny 
dva soubory eských a slovenských odr d pšenice seté (Triti-
cum aestivum L. emend. Fiori et Paol.), které jsou hodnoceny 
v polních a laboratorních experimentech. Prvním rokem byl 
zhodnocen rozsáhlý materiál pšenice seté, formy ozimé a jar-
ní. Výsledky pokus  potvrzují, že staré šlecht né a krajové 
odr dy mohou být cenným výchozím materiálem i pro sou as-
né šlecht ní s ohledem na ranost a zlepšení technologických 
parametr  zrna. 

V rámci spolupracujících institucí Výzkumného ústavu 
rostlinné výroby v Praze-Ruzyni a Centra výskumu rastlinnej 
výroby Pieš any bylo shromážd no 333 odr d eského a slo-
venského p vodu (autochtonní krajové odr dy, restringované 
a v sou asnosti registrované odr dy, významné genetické 
kmeny a linie), které jsou hodnoceny v polních pokusech 
a laboratorních experimentech. Cílem práce je charakteri-
zace a hodnocení diverzity genetických zdroj  pšenice seté 
eského a slovenského p vodu a jejich dostupnost pro vyu-

žití v rámci bilaterální spolupráce ve v d  a výzkumu eské 
a Slovenské republiky.

Materiál a metody
Byly shromážd ny dva soubory eských a slovenských odr d 

pšenice seté (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.). První 
soubor (I.) obsahoval 271 odr d pšenice seté – ozimé formy 
a druhý (II.) 62 odr d pšenice seté jarní formy. Celkem bylo 
vyseto v polním experimentu 333 genotyp . 

ci íjna. Zima byla vydatná na sn hovou pokrývku. Na ja e 
se vyskytovala masivn  plíse  sn žná. Nep íze  po así 
zasáhla plošn  porosty v kv tnu, který byl srážkov  velice 
nadnormální a naopak teplotn  pod normálem. Porosty tr-
p ly nedostatkem vzduchu a zamok ením. Naopak erven 
p inesl mén  srážek a vysoké letní teploty. Došlo k rozvoji 
houbových chorob. Celková nep íze  po así se promítla až 
do konce vegetace, ímž byly výrazn  ovlivn ny kvalitativ-
ní parametry zrna obilovin (p edevším objemová hmotnost 
a dusíkaté látky). 

Výsledky
Charakteristika zkoušených soubor  genotyp  (I a II) 

ve sledovaných znacích.
Základní statistické charakteristiky pro sledované znaky jsou 

uvedeny v tabulce . 1. Oba sledované soubory byly dostate -
n  rozsáhlé a uvád né hodnoty lze považovat za reprezenta-
tivní. Výraznou variabilitu v rámci soubor  nacházíme zejména 
u t ch znak , které byly hodnoceny bodovými stupnicemi podle 
klasi  kátoru pšenice.

V rámci tohoto projektu byly dále zkoumány:

 Nástup fenologických fází (ranost odr d)

 Morfologické a fyziologické znaky podle klasi  kátoru

 Výška porostu

 Morfologie a produktivita klasu

 Znaky kvality zrna

Záv r
Byl zhodnocen prvním rokem rozsáhlý materiál pšenice seté, 

formy ozimé a jarní eského a slovenského p vodu. Výsledky 
pokus  potvrzují, že staré šlecht né a krajové odr dy mohou 
být cenným výchozím materiálem i pro sou asné šlecht ní. 
V sou asné dob  je zaset polní pokus, všechny pokusné (ozi-
mé) genotypy jsou vzešlé. Jarní genotypy pšenic byly již také 
zasety, takže je p edpoklad, že druhý rok experimentu prob hne 
bez komplikací a budou k dispozici další originální data pro vy-
hodnocení celého experimentu.

Pod kování
ešitelé projektu d kují za podporu projektu Kontakt 

MEB 0810157, který významn  p ispívá k rozvoji výzkum-
né spolupráce mezi Výzkumným ústavem rostlinné výro-
by v Praze – Ruzyni a Centrem výskumu rastlinnej výroby 
v Pieš anoch.

Literatura
Bareš et al., 1985: Klasi  kátor genus Triticum L.

SN EN ISO 5529 (461022): Pšenice – Stanovení 
sedimenta ního indexu – Zelenyho test. eský normaliza ní 
institut, 2000, po et stran 16. 

Charakterizace a hodnocení diverzity genetických 
zdroj  pšenice seté eského a slovenského p vodu

a jejich dostupnost pro využití
Spolupráce mezi eskou republikou a Slovenskem, projekt KONTAKT MEB 0810157

Ji í HERMUTH, Anna PROHASKOVÁ, Zden k STEHNO & Václav DVO Á EK

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., odd lení genové banky, Praha Ruzyn
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyn , eská republika

Klimatické podmínky ve vegeta ním období 2009/2010 
– m síc zá í pat il k velmi suchým a teplým m síc m. M sí -
ní srážkové úhrny byly velmi nízké, pouze 12–31 % hodnot 
dlouhodobého normálu. Za átkem íjna se výrazn  ochladilo 
a po p echodu studené fronty 12. 10. 2009 nastal extrémní 
nástup velmi chladného po así spojený s intenzivním sn -
žením. Denní teploty se dostaly hluboko pod dlouhodobý 
normál (cca o 6 – 9°C). K mírnému oteplení došlo až na kon-
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VIIp íloha ip&tt 2/2011 – transfer technologií

Asociace inova ního podnikání R
vyhlašuje

16. ro ník sout že o Cenu

Podmínky sout že 

– sout že se m že zú astnit každý subjekt se sídlem v R;

– do sout že se p ihlašuje nový nebo významn  zdokonalený produkt zavedený
na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);

– p ihlášený produkt musí být již pr kazn  úsp šn  využíván (výrobek, resp. služba
je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Hodnotící kritéria:
 A – Technická úrove  produktu 
 B – P vodnost ešení 
 C – Postavení na trhu, efektivnost 
 D – Vliv na životní prost edí 

P ihlášené produkty mohou auto i prezentovat ve výstavní ásti INOVACE 2011, 
Týden výzkumu, vývoje a inovací v R v Praze ve dnech 6. – 9. 12. 2011.

Produkty p ijaté komisí Inovace roku budou zve ejn ny v odborném asopisu ip&tt 
vydávaném AIP R, dalších médiích a na www stránkách AIP R.

Ú astníci, kte í získají ocen ní v rámci sout že o Cenu „INOVACE ROKU 2011“ mohou 
využít výhod len

Klubu inova ních  rem AIP R.

P ihlášky:
K ú asti v sout ži o Cenu INOVACE ROKU 2011 je možno získat podrobn jší 
informace spolu s p ihláškou (uzáv rka p ihlášek 31. íjna 2011; povinná konzultace 
komplexnosti p ipravené p ihlášky – do 17. íjna 2011) na adrese:

Asociace inova ního podnikání R 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

tel.: 221082275, e-mail: svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz

Inovace rok u 2011Inovace rok u 2011
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VIII p íloha ip&tt 2/2011 – transfer technologií

1. Název p ihlašovatele  ...............................................................  Právní forma  .........................

2. Adresa  ........................................................................................................................................

 I O .................……....…..… DI  ...................................…….. Po et zam stnanc  ...............

3. Kontaktní osoba ....................................................................... Funkce ..............................…..

4. Telefon ............ / ......................... Fax ............ / ....................... E-mail:..........…................….

5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zve ejn ní v katalogu)

esky ……………………………………………………………………........………………………………

...........................................................................................................................................................

anglicky ……………………........……………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................

6. Do sout že p ihlašujeme:

 Název esky: ................................................................................................................................

 anglicky: ................................................................................................................................

 Obor: ……….........……………………………………………………………………………………….

 íslo p ihlášky a druh ochranného dokumentu: .....................................................................

 Datum zavedení na trh: ….................…………………………………………………………………

7. P ílohy k p ihlášce do sout že o Cenu INOVACE ROKU 2011:
 – podnikatelský titul: a)  právnické osoby – kopie výpisu z obchodního rejst íku, jiného

z izovacího dokumentu, apod.
 b) fyzické osoby – kopie živnostenského listu
 – popis produktu (výrobku, technologického postupu, služby) v rozsahu max. 3 strany
 strojopisu obsahující:
   charakteristiku produktu a jeho parametr  v porovnání se stávajícím vlastním

nebo konkuren ním ešením v tuzemsku a v zahrani í
   patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné pr kazné doložení p vodnosti ešení 
   p ír stek tržeb a rentability u výrobce a u uživatele, perspektivy uplatn ní inovace

na trhu; úspora náklad  
   údaje o vlivu produktu na životní prost edí (p ízniv  ovliv uje, bez vlivu, škodlivý)

a na zam stnanost 
 – fotogra  e produktu (k doložení jeho charakteristiky)

Uzáv rka p ihlášek: 31. íjna 2011 (povinná konzultace komplexnosti p ipravené p ihlášky
– do 17. íjna 2011); nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních; zaslat též elektronicky

Datum ................................................. Podpis, razítko ....................................................................

INOVACE ROKU 2011
Registra ní poplatek: 3500 K  (variabilní symbol: 122011)

I O 49368842, .ú.: 42938-021/0100 KB Praha-m sto
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