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Priority výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
Marek Blažka
V letošním roce probíhá pĜíprava priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Vláda na svém jednání dne 6. dubna 2011
schválila Principy pro pĜípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, nové priority budou vládČ pĜedloženy
do 30. þervna 2012.
Proþ se opakovanČ po nČkolika letech opakuje pĜíprava priorit
výzkumu, vývoje a inovací (když praktické uplatnČní souþasných
i pĜedchozích priorit se blíží nule), k þemu priority jsou (resp. by
mČly být) a jaké mohou mít dĤsledky, jsou nejþastČjší otázky k této
problematice, které na rĤzných jednáních zaznívají a které jsou
pĜedmČtem tohoto þlánku. Materiály k této problematice jsou k dispozici na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace („Rada“), konkrétnČ na adrese http://www.vyzkum.cz/ (sekce Národní politika VaVaI,
oddíl PĜíprava národních priorit VaVaI).

má být prostĜednictvím VaVaI dosaženo. Priority tak musí splĖovat
následující kritéria:
Q

Q

Q

Q

Proþ potĜebujeme priority?
Žádná zemČ, tím ménČ zemČ velikosti ýR a jejích zdrojĤ, si nemĤže dovolit podporovat z veĜejných prostĜedkĤ zejména aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v celém spektru oborĤ a odvČtví. Každá
vyspČlá zemČ má proto oblasti/smČry, které (þasto i v souvisejícím
základním výzkumu) podporuje více než ostatní. Aby vyšší podpora
takovýchto oblasti/smČrĤ, oznaþovaných jako priority, mČla smysl
(tj. aby prioritní smČry skuteþnČ dostávaly více prostĜedkĤ) a souþasnČ aby podpora priorit nevedla k útlumu þi likvidaci ostatního
výzkumu, musí priority pokrývat jen výraznČ menší þást výzkumu.
Jinými slovy, pokud by napĜ. byly priority zamČĜeny na 10 % objemu
podporovaného výzkumu, pak jejich o polovinu (o 50 %) vyšší podpora se u zbývající þásti „neprioritního“ výzkumu projeví poklesem
o cca 5 % (pĜi stejné výši výdajĤ). V opaþném (extremním) pĜípadČ
– pokud priority pokrývají 66 % výzkumu, pak jejich o polovinu vyšší
podpora by znamenala nulovou podporu ostatní tĜetiny výzkumu.
A zde je právČ problém se stávajícími i pĜedchozími prioritami
(dlouhodobými základními smČry výzkumu atd.). Jak uvádí napĜ.
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ýR na léta 2009 až
2015, dosavadní priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
byly formulovány z hlediska cílĤ velmi neurþitČ a zahrnovaly pĜíliš
široké spektrum výzkumných oborĤ, které mnohdy nedostateþnČ
odrážely potĜeby spoleþnosti ýR. Tato skuteþnost je dĤsledkem
nČkolika faktorĤ:
Q
Q
Q
Q

priority byly pĜipravovány pĜevážnČ tČmi aktéry, kteĜí výzkum provádČjí bez výraznČjší úþasti aplikaþní sféry;
priority nebyly vytváĜeny v návaznosti na celospoleþenské potĜeby;
v prioritách nebyly dostateþnČ zohlednČny materiální a personální kapacity potĜebné pro jejich realizaci;
nebyly jasnČ stanoveny cíle a pĜínosy výzkumu realizovaného
v rámci takto de¿novaných priorit.

Souþasných osm priorit pokrývá nejménČ 90 % pĜíslušné þásti výzkumu (tj. pĜedevším úþelovČ podporovaného aplikovaného výzkumu a vývoje), mj. není znám pĜípad, že by nČkterý návrh programu
þi jiné aktivity nebyl pĜijat proto, že nepatĜil mezi priority. V podstatČ
tedy každý výzkumný program bylo možné oznaþit (a také tak oznaþen byl) jako program Ĝešící prioritní problematiku.
DĤsledek takto stanovených široce pojatých priorit je zĜejmý –
v podpoĜe výzkumu se nezmČní vĤbec nic (snížením prostĜedkĤ
na 10 % neprioritních oborĤ a oblastí o 5 %, jak bylo ilustrativnČ
uvedeno výše, by v tomto pĜípadČ podpora priorit vzrostla jen o 0,5
%). Nejde ale jen o hru þísel, každoroþní souhrnné vyhodnocení
výsledkĤ ukonþených programĤ schvalované vládou ukazuje, že
plošná a tím i nedostateþná podpora výzkumu je neefektivní.
Kde byly hlavní pĜíþiny toho, že dosavadní priority zĤstaly „jen
na papíĜe“ bylo celkem otevĜenČ pojmenováno, co jsou priority (aby
ještČ mČly smysl) také a co hrozí, když znovu pĜíprava priorit skonþí jako „telefonní seznam“ oborĤ, rovnČž. Všechna tato východiska
jsou ve vládou schváleném postupu uvedena.

Podle jakých kritérií budou priority vybírány
Prioritami nebudou, tak jako doposud, konkrétní výzkumné obory, nýbrž dlouhodobé cíle odpovídající potĜebám spoleþnosti, jichž
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Q

Q

Q

Q

musí odpovídat souþasným nebo budoucím potĜebám ýR, tj. VaVaI realizovaný v rámci tČchto priorit musí smČĜovat k eliminaci
existujících þi potenciálních problémĤ nebo k využití budoucích
pĜíležitostí þeské spoleþnosti;
musí zohledĖovat tvĤrþí kapacity ýR ve VaVaI (lidské zdroje, výzkumnou infrastrukturu, dosavadní výsledky, zapojení do mezinárodního výzkumu);
musí zohledĖovat potenciál aplikaþní sféry pro úspČšnou transformaci výsledkĤ VaVaI do inovací, vþetnČ existujících vazeb
mezi výzkumnými organizacemi a aplikaþní sférou;
musí odpovídat konsensu širokého spektra odborníkĤ z rĤzných
oborĤ a sektorĤ veĜejného výzkumu i aplikaþní sféry.
Uvedená kritéria se dají formulovat i jinak:
dĤraz je kladen na budoucnost („priority 2030“) – pokud nyní zaþne být výraznČ podporován orientovaný výzkum v dané prioritČ,
jeho výsledky se projeví až za Ĝadu let (rĤznČ podle oborĤ); nejde
tedy o Ĝešení problémĤ minulých nebo souþasných, ale o výsledky výzkumu, které budou v dobČ realizace potĜeba;
priority jsou pro úspČšné obory/odvČtví – mj. proto, že do výzkumu a jeho infrastruktury se investovaly desítky miliard korun
a Ĝada infrastruktur se nyní buduje (centra OP VaVpI aj.); v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích je pĜitom nezbytné výrazné
spolu¿nancování ze soukromých zdrojĤ,
výsledky priorit musí být využívány v ýR – i velmi úspČšné výsledky výzkumu realizované v zahraniþí nemohou být prioritou
dané zemČ,
na prioritách se musí vČtšina zainteresovaných shodnout – to je
zejména u relativnČ malých zemí vþetnČ ýR ten nejvČtší problém
pĜípravy priorit.

Jak nyní probíhá pĜíprava priorit?
Orgánem, který pĜípravu priorit Ĝídí, je Koordinaþní rada expertĤ. Ta jako první etapu své práce pĜedložila RadČ návrh na ustanovení šesti panelĤ expertĤ. V této etapČ tedy nešlo o výbČr priorit, ale o základní (organizaþní) vymezení oblastí, v nichž budou
jednotliví experti pracovat. Jejich úkolem bude vlastní pĜíprava
priorit, tj. vybrat z Ĝady problémĤ a témat, které každý panel zahrnuje jen ty, které splní výše uvedená kritéria a stanou se tak
prioritami.
Rada 24. þervna 2011 na svém 266. zasedání schválila ustanovení následujících šesti panelĤ expertĤ spoleþnČ s výzvou na nominaci expertĤ do tČchto panelĤ do 15. srpna 2011:
– Znalostní ekonomika jako podpora konkurenceschopnosti
– Komplexní problematika energetiky vþetnČ snižování energetické
a materiálové nároþnosti ekonomiky
– Udržení stabilního fungování pĜírodních zdrojĤ
– Sociální a kulturní výzvy þeské spoleþnosti
– Ochrana a podpora lidského zdraví
– Bezpeþnostní rizika a hrozby
Souþástí zveĜejnČné výzvy byly i struþné charakteristiky jednotlivých panelĤ.
Do konce záĜí budou zvoleni þlenové expertních panelĤ, souþasnČ bude jmenován i panel poskytovatelĤ, který se bude vyjadĜovat
k navrženým prioritám a navrženému objemu ¿nanþních prostĜedkĤ
urþených pro navržené priority.
První návrh priorit na úrovni koordinaþní rady expertĤ má být pĜipraven do konce ledna 2012, koneþný návrh do poloviny bĜezna
2012. Rada návrh priorit projedná do konce bĜezna 2012, následovat bude již standardní proces (meziresortní pĜipomínkové Ĝízení
a vypoĜádání jeho výsledkĤ), pĜedcházející pĜedložení návrhu priorit
vládČ do konce þervna 2012.

Horizont 2020
– budoucí Rámcový program pro výzkum a inovace
Svatopluk Halada
EUREKA Sekretariát, Brusel
Evropský motor bČží pĜíliš pomalu a to nikoliv
z dĤvodu jeho neschopnosti pracovat naplno, ale
protože Evropská unie jako celek ztrácí schopnosti
držet krok se zmČnami a reagovat na ekonomické
a politické výzvy, které pĜedkládá globální svČt. Je
urþitČ nereálné si myslet, že napĜíklad bude možné úspČšnČ soutČžit s ýínou, Indií nebo Brazílií
v množství prĤmyslové produkce nebo výrobkĤ
a služeb s malou pĜidanou hodnotou. Evropská
unie jako celek musí usilovnČ pracovat a mít silnou
vĤli stanovit priority a politickou strukturu, které jsou
schopny Ĝešit hospodáĜské, sociální, kulturní a jiné
problémy, nebo „dokonce šoky“ v budoucnosti.

DĤsledky ¿nanþní krize
BČhem ¿nanþní krize Evropská unie ztratila 1000 miliard euro
hrubého domácího produktu a 6 milionĤ pracovních míst. Souþasný stav je výsledkem nedostatku pĜedvídavosti – která se výraznČ
projevuje v krizi – národních a evropských politikĤ, jež nedokázali
udČlat odvážná rozhodnutí. A není to jen problém nadmČrného zadlužení nČkterých þlenĤ eurozóny. KoĜenem problému je neúprosnČ chybČjící schopnost udržet hospodáĜský rĤst a stále vČtší rozdíl
ve srovnání s rozvíjejícími se ekonomikami stejnČ tak s „tradiþními“
konkurenty Spojenými státy a Japonskem. Pokud se Evropské unii
nepodaĜí zajistit akþní odpovČć na souþasnČ rozšíĜenou nedĤvČru
ve svou vlastní schopnost, je zde riziková situace, že bude nutno
pĜijmout nižší životní úroveĖ a ohrozit úspČchy evropského sociálního modelu. Jinými slovy, ztráta konkurenceschopnosti Evropské unie je uzel, který je nutno umČt rozvázat tak, aby se
zabránilo sklouznutí do spirály hospodáĜského a sociálního
úpadku, ztráty moderní prĤmyslové spoleþnosti a s tím nepochybnČ možných politických a obþanských nepokojĤ.
Evropská unie pro návrat ke stabilnímu rĤstu a konkurenceschopnosti musí zamČĜit také svĤj výzkum a technologický rozvoj, které
jsou schopny Ĝešit problémy udržitelného rozvoje a efektivního využívání lidských zdrojĤ pro globální demogra¿cký a prĤmyslový rĤst.
Výzkum a vývoj, vzdČlávání a inovace jsou skuteþné trumfy, které
podmiĖují produkty s vysokou pĜidanou hodnotou, a jež uplatĖují
jejich kvalitativní a inovaþní užitné vlastnosti.SpoleþnČ s ménČ naivní obchodní politikou, vČtší transparentností a kontrolou ¿nanþního
trhu a také zároveĖ vČtší integrací vnitĜního trhu a cílenČ zamČĜenou prĤmyslovou politikou – které jsou schopny sledovat výzvy
nového tisíciletí – je možné pĜekonat evropský pokles.

Výzkum a vývoj, vzdČlávání a konkurenceschopnost
Evropské unie
Revitalizace konkurenceschopnosti Evropské unie a vytváĜení
pracovních míst prostĜednictvím ekonomiky založené na znalostech
byla deklarována Lisabonskou strategií vyhlášenou v roce 2000. To
také znamená, že více než deset let Evropská unie si opakuje svoji „mantru“ smČrovat 3% hrubého národního produktu na výzkum
a vývoj. V souþasnosti ale není þas na pouhé opakování tČchto dĜívČjších prohlášení nebo naopak o nČ usilovat nereálnými akcemi.
Evropa jako celek se musí umČt dohodnout a jednat rozhodnČ, jak
dosáhnout spoleþných cílĤ v jejich realitČ. Nedostatek odhodlání
nČkterých þlenských státĤ, by mohl být Ĝešen v rámci mechanismu
evropské „správy vČcí veĜejných“, aby se pĜedešlo tomu, že budou
dlouhodobČ ekonomicky rĤzné konkurenceschopné úrovnČ – což
nastane, pokud úsilí nČkterých státĤ v oblasti výzkum a vývoje
a na nich založených inovací bude nedostateþné.
Finanþní prostĜedky vkládané do výzkumu ve Spojených státech
pĜedstavují 200 miliard euro roþnČ (2,6% HDP) a v Japonsku je to
120 miliard euro (3,4% HDP). Ve srovnání Evropská unie vkládá
do oblasti výzkumu a vývoje 200 miliard euro roþnČ (unijní a národní
prostĜedky celkem), což pĜedstavuje 1,9% HDP. Rozvíjející se ekonomiky investují do výzkumu a vývoje rychlým tempem. ýína bude
v roce 2014 investovat do výzkumu a vývoje více než 250 miliard
euro, což znamená vČtší objem ¿nanþních prostĜedkĤ než Evropská unie. Indie má zatím ve ¿nancování výzkumu a vývoje obdobný
trend rĤstu, který je srovnatelný s Evropskou unií.

Celkové investice do výzkumu a vývoje v období 1995-2008 se ve Spojených státech zvýšily o 60%, Japonsko, Jižní Korea, Singapur
a Tchaj-wan navýšily prostĜedky na výzkum
a vývoj o 75%, Brazílie, Indie, Rusko a Jižní Afrika o 145% a ýína zvedla tyto investice
o 850%.
Nedávná analytická zpráva KET Focus Group
uvádí, že ýína, USA a Jižní Korea investují mnohem více do aplikovaného výzkumu a vývoje než
do základního výzkumu. V pĜípadČ ýíny je to témeĜ 90% z celkových investic na výzkum a vývoj,
Spojené státy a Jižní Korea potom vynakládají 76%. Ve srovnání
v Evropské unii výdaje na aplikovaný výzkum a vývoj jsou zhruba
dvČ tĜetiny z celkových investic na výzkum a vývoj.
Názorný pĜíklad poskytuje také informace o zapojení prĤmyslu
v Rámcovém programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, jež je hlavním nástrojem Evropské unie pro ¿nancování evropského výzkumu, které jednoznaþnČ klesá. Ve 4. Rámcovém programu byla 39% úþast prĤmyslových organizací a v 7. Rámcovém
programu je pouze 25% zastoupení prĤmyslu.
Ve Spojených státech rizikový kapitál smČrovaný do výzkumu
a vývoje a jejích výsledkĤ investuje roþnČ pČtkrát více než v Evropské unii. Tyto ¿nanþní prostĜedky jsou dostupné pĜedevším pro
spuštČní ¿rem a malých podnikĤ s výjimeþným rĤstovým potenciálem, které zavádČjí a pĜinášejí na trh inovaþní produkty a služby.
StejnČ tak Spojené státy a rovnČž Japonsko pĜedstihují Evropu, co
se týká poptávky po patentech v rozvíjejících se odvČtvích, jako
jsou nanotechnologie, technologie ve zdravotnictví a péþi o zdraví,
nebo technologie pro tzv. zelenou ekonomiku. Za Evropskou unií,
která je tĜetí, následuje Jižní Korea.
ProstĜedky vkládané do výzkumu a vývoje prĤmyslovČ aplikovatelných technologií mají vČtšinou velký potenciální rĤst. Pouze
výrobky na bázi nanotechnologie pĜinesly v roce 2009 v rámci Evropské unie zisk 254 miliard euro a oþekává se, že v roce 2015
zisk mĤže dosáhnout až 2500 miliard euro vþetnČ nezanedbatelného vlivu na evropskou zamČstnanost. NepĜíliš povzbudivé pro
Evropskou unii je, že zatímco ve ¿nanþním objemu investuje 27%
z celkového poþtu nanotechnologií na globální úrovni a 33% všech
publikací v tomto odvČtví jsou evropské, podíl na celkových licencích je pouze 17% oproti 40% v Spojených státech a globální podíl
svČtové výroby produkované v Evropské uniiþiní pouze 15% oproti
53% v Spojených státech. Uvedená þísla dokumentují, že Evropa
zĤstává lídrem v oblasti základního výzkumu, ale jsou to jiní, kteĜí
získávají vČtší výhody, pokud jde o vývoj výrobkĤ, marketing a v neposlední ĜadČ tržní uplatnČní a ¿nanþní zisk.
Podle poþtu zamČstnaných výzkumných pracovníkĤ bylo v roce
2008 v EvropČ 1,5 milionu výzkumníkĤ pracujících na plný úvazek, ve Spojených státech bylo 1,4 milionu pracovníkĤ ve výzkumu
a v Japonsku 0,71 milionu výzkumných pracovníkĤ. V absolutních
þíslech v roce 2008 nejvČtší poþet pracovníkĤ ve výzkumu bylo ale
zamČstnáno v ýínČ a to 1,6 milionu. Roþní tempo rĤstu þínských
výzkumných pracovníkĤ je 10% ve srovnání s 3% v Evropské unii.
Nadcházející rozhodnutí a Ĝešení Evropké unie musí uznat uvedené trendy a budoucí evropská strategie pro výzkum a inovace aktivnČ implementovat „zmČnu trasy“ s vČtším zábČrem aplikovaného
výzkumu a vývoje a úþelovČ nasmČrovaných ¿nanþních investic. To
by mČlo zároveĖ povzbudit soukromé investice do výzkumu vþetnČ úpravy evropského právního režimu pro rizikový kapitál, systém
zvýhodnČných pĤjþek a daĖových pobídek.
Výzkum a inovace vycházejí a musí být jednoznaþnČ podporovány soubČžnými investicemi do vysokoškolského vzdČlávání a lidských zdrojĤ. V této oblasti jsou výdaje v Evropské Unii omezeny
ve výši 1,2% hrubého domácího produktu a s malým podílem soukromých investic. Ve srovnání v Japonsku stejné výdaje jsou ve výši
1,5% hrubého domácého produktu a v Spojených státech þiní 3%
hrubého domácího produktu, kde zároveĖ pomČr ¿nancování z veĜejných a soukromých prostĜedkĤ je pĜibližnČ shodný v pomČru 1:1.
Uvedené výdaje mají nepochybnČ také dĤsledek v tom, že pouze
5 evropských vysokých škol (University of Cambridge, University
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College London, University of Oxford a Swiss Federal Institute of
Technology) je ve svČtovém poĜadí TOP 20 vysokých škol, pĜiþemž
je zde celkem 13 amerických univerzit, a v svČtovém poĜadí TOP
100 vysokých škol je témČĜ polovina univerzit ze Spojených státĤ.
Jako pĜekvapivá informace mĤže pĜipadat, že od vyhlášení Lisabonské strategie v roce 2000 ekonomicky se rozvíjející zemČ zvýšily podíl na svČtové prĤmyslové produkci z tehdejších 20% na souþasnou úroveĖ více než 30%. Tyto zemČ ukazují a jsou si vČdomy
toho, že konkurenceschopnost je stále více založena na schopnosti
rychlého transferu výsledkĤ výzkumu a vývoje do inovací, a to více
než pouhé zvyšování nákladĤ a investování do rozšiĜování prĤmyslové výroby. Jejich podíl na svČtové produkci pokraþuje i v odvČtvích s vysokou intenzitou znalostí a moderní techniky. V praktickém
pohledu to vyznívá, že sledují unijní cíle Lisabonské strategie více
než samotní Evropané.

Strategie Evropa 2020
Stávající Evropská komise už od poþátku svého mandátu v roce
2009 zaþala vytváĜet strategii, jež má Evropskou unii nasmČrovat
na inteligentní, udržitelnou a solidární ekonomiku. Strategie Evropa
2020 pĜedstavuje hlavní reformní agendu Evropské unie s výhledem do roku 2020. Proklamovaným cílem i podtitulem Strategie je
dosažení hospodáĜského rĤstu a de¿nované klíþové cíle jsou zejména posilování konkurenceschopnosti Evropské unie a jejího udržitelného rĤstu (konkurenceschopnČjší a ekologiþtČjší ekonomika,
ménČ nároþná na surovinové zdroje vþetnČ energetických) a soudržnosti (vysoká zamČstnanost a hospodáĜská, sociální a územní
soudržnost). Jako nezbytné posílení Strategie Evropa 2020 bylo
rozhodnutí Evropské rady, že pĜijala politickou odpovČdnost
za smČrování a naplnČní pĜijaté agendy a kontrolu výsledkĤ.
Mezi stČžejní iniciativy, které naplĖují cíle a úþinky strategie Evropy 2020, Evropská komise pĜijala dvČ klíþové zásady, které jsou
silnČ propojené z hlediska cílĤ a ¿nanþních nástrojĤ:
Q Unie inovací, jako cílený návrat zachovavající prĤmyslové koĜeny
reálné ekonomiky a obnovení konkurenceschopnosti prostĜednictvím inovací;
Q Evropská prĤmyslová politika pro Ĝešení výzev globalizace, jejíž
naplĖování bude mít široké dopady na hospodáĜské a sociální
prostĜedí v jednotlivých þlenských státech.
Jejich realizace bude nejlepší test politické soudržnosti Evropské
unie. Jaké palivo bude vybráno, aby evropský motor bČžel na plné
obrátky a s plným výkonem, závisí spoleþnČ na národní a evropské
úrovni.
Pro oblast výzkumu, vývoje a inovací Evropská komise v uplynulých mČsících konala a organizovala nČkolik zásadních konzultací
a diskusí o možnostech, jak podstatnČ zlepšit ¿nancování v oblasti
vČdy a inovací v Evropské unii, usnadnit tak úþast a podávání návrhĤ projektĤ, zvýšit úþinky v oblasti výzkumu a vývoje a jejich dopad
do hospodáĜství a inovací a zajistit vyšší zhodnocení vkládaných
unijních ¿nanþních prostĜedkĤ. K tomu úþelu Evropskou komisí
byla zpracována a publikována v únoru letošního roku Zelená kniha
(UþiĖme z problémĤ výhody: Na cestČ ke spoleþnému strategickému rámci pro ¿nancování výzkumu a inovací v EU), která klasi¿kuje
možné zmČny a pĜedstavuje základ pro výrazné zjednodušení postupĤ a pravidel, jejichž cílem je, aby ¿nancování výzkumu a inovací v Evropské unii v maximální míĜe pĜispČlo k strategii Evropa
2020 a její iniciativČ Unie inovací. V þeštine je dokument k dispozici
na internetové adrese http://ec.europa.eu/research/horizon2020/.
Zelená kniha Evropské komise uvedla také návrh Spoleþného
strategického rámce (Common Strategic Framework), který by
propojil Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a také Evropský inovaþní a technologický institut. PĜedpokládá
se, že tím by mohl vzniknout ucelený soubor nástrojĤ ¿nancování
pro všechny fáze inovaþního ĜetČzce od základního výzkumu až
po samostatné uvedení inovaþních produktĤ a služeb na trh vþetnČ
i podpory netechnologických inovací, napĜíklad v oblasti designu
a marketingu. Spoleþný strategický rámec pro výzkum a inovace
by mČl být zahájen a bČžet po skonþení souþasného 7. Rámcového
programu, to znamená v dalším víceletém ¿nanþním rámci Evropské unie v období 2014–2020.
Spoleþný strategický rámec uvedený v Zelené knize rozebírá
a kombinuje tĜi klíþová hlediska:
Q Zajistit pro Evropskou unii vČdeckou základnu, která nemá ve svČtČ
obdoby, všeobecnČ posílit konkurenceschopnost a Ĝešit významné
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problémy, jako je úþinné využívání surovinových zdrojĤ, zajištČní
energie a potravin, zdravotnictví a stárnutí obyvatelstva.
Snazší a úþinnČjší ¿nancování z prostĜedkĤ Evropské unie
a usnadnČní pĜístupu k nim, napĜíklad prostĜednictvím jediného
místa pĜístupu se spoleþnými IT nástroji nebo jediného kontaktního místa poskytujícího poradenství a podporu úþastníkĤ v celém procesu ¿nancování. Spoleþný strategický rámec by dále mČl
umožnit zjednodušení systému nástrojĤ pro celý inovaþní ĜetČzec
od základního a aplikovaného výzkumu pĜes spolupráci mezi vysokými školami a prĤmyslem až po inovace na podnikové úrovni. Na podporu úþasti prĤmyslových podnikĤ bude prosazována
pružnost a jenom nepostradatelná administrativní zátČž.
Zavést jednodušší a ucelenČjší úþetní postupy týkající se využívání získaných ¿nanþních prostĜedkĤ, napĜíklad i využívání
paušálních plateb a také zefektivnit ¿nanþní kontrolu využívání
pĜidČlených prostĜedkĤ.

Mezi další zámČry uvedené v Zelené knize patĜí opatĜení týkající
se využívání a propojení národního ¿nancování výzkumu v þlenských zemích, návaznost a lepší propojení s ¿nancováním z Fondu soudružnosti, využívání ¿nanþních prostĜedkĤ Evropské unie
na podporu veĜejných zakázek, zavedení dalších ¿nanþních nástrojĤ, jako je ¿nanþní nástroj pro sdílení rizik nebo záruky na úvČr
a investice rizikového kapitálu, vypracování souboru výkonnostních
ukazatelĤ pro mČĜení úspČšnosti ¿nancování výzkumu a inovací
v Evropské uniia a také posílení úlohy Evropské rady pro výzkum.
V þervnu 2011 Evropská komise (Gě pro výzkum a inovace
ve spolupráci s Gě pro podnikání) organizovala dĤležitý konzultaþní
semináĜ s relevantními hráþi k pĜípravČ Spoleþného strategického
rámce pro výzkum a inovace (Common Strategic Framework). Tématem tohoto semináĜe byla motivace inovací v malých a stĜedních
podnicích a hlavním cílem bylo pojmenovat a urþit parametry pro
úþast a podporu malých a stĜedních podnikĤ v budoucím Spoleþném strategickém rámci v oblasti výzkumu a inovací tak, aby bylo
dosaženo jejich poþetnČjšího zapojení.
VeĜejnou soutČž o název již uvedeného Spoleþného strategického rámce Evropská komise vyhlásila v bĜeznu letošního a vyzvala
širokou evropskou veĜejnost pro podání vhodných návrhĤ, vystihujících jeho uvažové zámČry a cíle.

Horizont 2020 – nové jméno a symbol
nového dobrodružství?
„Nový název pĜedstavuje další krok v posunutí výzkumu a inovací
tam, kam patĜí, tedy do centra politik Evropské unie. Nové jméno je
symbolem nového dobrodružství“ uvedla Máire Geoghegan-Quinn,
eurokomisaĜka pro výzkum, inovace a vČdu, pĜi vyhlášení výsledkĤ
soutČže. Jenže program si musí zachovat i kontinuitu a proto úplný
název pro použití v legislativním návrhu Evropské komise bude Horizont 2020 – Rámcový program pro výzkum a inovace.
Pro doplnČní je možno uvést, že autorkami vítČzného názvu jsou
Marcela Endlová z ýeské republiky a Beata Zyngier z Polska, shodou okolností obČ uþitelky, které uplatnily stejný návrh Horizont pro
pojmenování programu. VítČzky obdržely zájezd do Bruselu a zúþastní se zasedání European Innovation Convention, které se bude
konat v prosinci 2011, kde se také osobnČ setkají s eurokomisaĜkou
Geoghegan-Quinn.
Do veĜejné soutČže bylo on-line formou zasláno více než 160 000
námČtĤ a do užšího výbČru 8 318 hlasĤ postoupily tĜi vytvoĜené so¿stikovaná názvy – Horizont, který získal 3 055 hlasĤ, Imagine mČl
2 785 hlasĤ a Discover, pro který se vyjádĜilo 2 478 hlasĤ. Rok 2020
byl pĜidán k jednotlivám názvĤm proto, aby budoucí program a systém ¿nancování jednoznaþnČ vyjadĜoval, že je urþen pro podporu
unijního výzkumu a inovací v rámci Strategie Evropa 2020.

Návrh 80 miliard euro pro Horizont 2020
Evropská komise po dlouhých interních diskusích, které rovnČž zohlednily více než 2 000 odpovČdí a reakcí na Zelenou knihu vþetnČ 775 odborných stanovisek zainteresovaných organizací
a expertĤ, oznámila 29. þervna 2011 návrh na zvýšení ¿nanþních
prostĜedkĤ na výzkum a inovace pro období 2014–2020 o 46%
ve srovnání se souþasným 7. Rámcovým programem pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace, jež má rozpoþet 56 miliard
euro. To znamená, že se pro Horizont 2020 – Rámcový program pro
výzkum a inovace se uvažuje s þástkou 80,2 miliard euro. Máire Geoghegan-Quinn, jež návrh pĜedstavila, ve svém zdĤvodnČní uvedla,
že navýšení ¿nanþního rozpoþtu má za cíl posílit evropské hospodáĜství, konkurenceschopnost a ukazuje trvalý závazek Evropské
unie k výzkumu, vČdČ a inovacím. PĜitom ¿nanþní prostĜedky budou

výraznČ soustĜedČny na globální výzvy. Dále eurokomisaĜka Geoghegan-Quinn zdĤraznila, že návrh rozpoþtu umožní vytvoĜit milion
pracovních míst v oblasti výzkumu do roku 2020 a souþasnČ zajistit
Ĝešení nejvČtších evropských problémĤ, jako je zejména energetická a potravinová bezpeþnost, opakovanČ využivatelné surovinové
zdroje, zdraví evropské populace a klimatické zmČny.
ěešení uvedených problémĤ vyžaduje prorĤstový rozpoþet a tento vyšší rĤst mĤže pĜinést úspory v následujícím þasovém období
po roce 2020. ýást rozpoþtu poþítá také s jeho využitím a smČrováním pro potravináĜský a zemČdČlský výzkum. Navýšení rovnČž
zahrnuje þinnosti, které jsou nyní zohlednČny v rozpoþtu Programu
pro konkurenceschopnost a inovace. V rámci navrhovaného programu Horizont 2020 zatím nebyly stanoveny žádné dílþí rozpoþty
a návrh jeho celkového rozpoþtu bude nyní zaslán Evropské radČ
a Evropskému parlamentu, jež musí návrh posoudit a následnČ ho
schválit nebo zmČnit. Tato pĜetahovaná mezi tĜemi orgány Evropské
unie se mĤže protáhnout až do roku 2012. Evropská komise vyhlásila, že jejím cílem je dosažení rychlé vzájemné dohody.
ObecnČ lze uvést, že Horizont 2020 – Rámcový program pro
výzkum a inovace plánuje jak koordinovat, tak podpoĜit rozptýlené strategie a priority výzkumu a inovací, které jsou nyní zahrnuty
v rĤzných programech Evropské unie. PĜedpokládá se, že Horizont
2020 by se mČl zamČĜit na tĜi hlavní oblasti:
Q vynikající vČdecká stĜediska (tj. vČdecká excelence);
Q Ĝešení spoleþenských a sociálních problémĤ Evropské unie;
Q vytváĜení a podpora prĤmyslových inovací a konkurenceschopnost Evropské unie.
Evropská komise vydá podrobný návrh na strukturu a uvedení jednotlivých priorit a oblastí výzkumu a inovací v prosinci tohoto roku. Evropský parlament a Evropská rada budou následnČ jednat o programu
Horizont 2020 a rozvíjet jeho strategii a koneþnou podobu nepochybnČ až do roku 2013. VšeobecnČ se oþekává, že Evropský parlament

navrhne ještČ více ¿nanþních prostĜedkĤ na výzkum a inovace, zatímco þlenské státy se budou snažit provést ¿nanþní škrty a vČcný rozsah
návrhu Evropské komise. Návrh Horizont 2020 má tedy pĜed sebou
ještČ dlouhou cestu, než bude dosaženo dohody.

ZávČr
V dobČ rozpoþtových úsporných opatĜení, které jsou „leitmotivem“ ve všech þlenských zemích Evropské unie, je souþasný návrh
Horizont 2020 – budoucí Rámcový program pro výzkum a inovace
významným signálem, který stanovuje dobrý pĜíklad, aby bylo možné žádat þlenské státy o vyšší investice v oblasti výzkumu a vývoje.
Investice do výzkumu a vývoje jsou dobrým pĜíkladem pĜidané hodnoty Evropské unie, pokud je prosazován spoleþný postup a priority. Spoleþná platforma pro výzkum je prostĜedkem k vytvoĜení
významných synergií mezi rĤznými národními programy, což umožĖuje soustĜedit dostateþné množství ¿nanþních prostĜedkĤ a pĜilákat soukromé investice.
Skuteþností je, že budoucnost Evropské unie jako globálního
ekonomického a prĤmyslového hráþe je v sázce. Mezi okamžité
priority, na které se Evropská unie musí zamČĜit, je vývoj takových
výrobkĤ, progresivních služeb a technologií, jež hrají klíþovou roli
v Ĝešení potenciálního ekonomického rĤstu a najdou tržní uplatnČní
na glogální úrovni. StejnČ tak je nutno pĜísnČ hlídat svoje autorská
práva na vynálezy a patenty a soustĜedit se na produktivnČjší investování vþetnČ do pracovní kvali¿kace lidí a vrátit se k technickému
vzdČlávání. Nezbytné je pĜestrukturovat daĖový systém tak, aby
zvýhodĖoval spoĜení a ne spotĜební rozežranost a zadlužování.
Evropská unie jako celek musí vČĜit ve své schopnosti a potenciál
pro podporu talentĤ, tvoĜivosti a podnikání. Horizont 2020 – Rámcový program pro výzkum a inovace by proto mČl sehrát v období 2014–2020 tuto dĤležitou roli a který zároveĖ napomĤže vrátit
do pĜirozeného vztahu tĜi základní faktory hospodáĜského úspČchu
– kapitál, kvali¿kované pracovníky a nové technologie a tím vzpružit
evropskou konkurenceschopnost.

VČdeckotechnické parky a inovaþní podnikání
v ýeské republice
David Marek
Katedra sociální geogra¿e a regionálního rozvoje, PĜF UK v Praze

Pavla Žížalová
Technologické centrum AV ýR
Ve vyspČlých ekonomikách dnes panuje všeobecná shoda, že
proces uþení se a z nČj plynoucí inovace pĜedstavují hlavní zdroj
konkurenceschopnosti jejich hospodáĜství. K tČmto zemím se dnes
Ĝadí i ýesko, které postupnČ ztrácí své tradiþní výhody a usiluje
o rozvoj znalostnČ založené ekonomiky. Souþástí této snahy je
i zvyšující se pozornost ze strany veĜejného sektoru a stále silnČjší
zacílení podpĤrných programĤ právČ tímto smČrem. Významnou
souþástí podpory je i budování inovaþní infrastruktury s cílem vyplnit mezeru mezi výzkumnými institucemi a aplikaþní sférou. K preferovaným nástrojĤm snižujícím bariéry pro pĜenos technologií patĜí
vČdeckotechnické parky (VTP). VTP v ideálním pĜípadČ fungují jako
platforma propojující subjekty zapojené do inovaþního procesu,
iniciují transfer znalostí a poskytují specializované podnikatelské
služby. Poþet nových VTP v ýesku obrací pozornost na jejich charakteristiky a roli v rozvoji inovaþního podnikání. ýlánek proto využívá data z rozsáhlého dotazníkové šetĜení a pokouší se popsat
jednotlivé projekty VTP s pomocí strategických pro¿lĤ. Dále mezi
nimi hledá nČkteré spoleþné znaky a na jejich základČ pojmenovává
þtyĜi modelové typy VTP.

VČdeckotechnický park jako souþást
inovaþní infrastruktury
Efektivní fungování inovaþního systému stojí na koordinované
snaze zúþastnČných aktérĤ podpoĜené vhodným institucionálním
prostĜedím, jehož souþástí jsou i subjekty inovaþní infrastruktury.
Ty poskytují kvalitní zázemí pro spolupráci vývojové a aplikaþní sféry, nabídku podpĤrných služeb i prostory nezbytné pro rozvoj novČ

vzniklých inovaþních spoleþností. Konkrétní mix nástrojĤ však závisí i na typu této infrastruktury, zde oznaþované souhrnnČ jako VTP.
Diverzita, na níž u inovaþnČ-podnikatelské infrastruktury narážíme, je obrovská. V zahraniþí i v ýesku se objevuje Ĝada oznaþení,
které se liší v drobných detailech. Komplikace do celé problematiky
vnáší fakt, že jednotlivé projekty nevolí své oznaþení plnČ v souladu s ustálenými konvencemi. Vzhledem k nejednotné terminologii
je dále v textu pojem vČdeckotechnický park (VTP) používán jako
obecný termín zahrnující celé spektrum odlišných infrastrukturních
nástrojĤ napojených na znalostní instituce a poskytujících specializované služby pro inovaþnČ zamČĜené podniky, jako napĜíklad
vČdecký park, inovaþní centrum nebo podnikatelský inkubátor. Tento krok pĜináší nespornou generalizaci, ale zároveĖ vnáší do textu
vyšší pĜehlednost.
PĜestože jsou na podporu výstavby VTP v ýesku vČnovány
nemalé veĜejné prostĜedky, nezbytné posouzení odĤvodnČnosti
a úþinnosti VTP jako nástroje chybí. PĜitom takové hodnocení mĤže
sloužit nejen k posouzení efektivity VTP a odlišení kvalitních projektĤ od tČch ménČ zdaĜilých, ale poskytuje také vodítko managementu
parkĤ pro zmČnu nČkterých aspektĤ jeho þinnosti. DĤvodem mĤže
být i skuteþnost, že originalita každého VTP a komplexní podmínČnost inovaþního procesu znesnadĖují hodnocení pĜínosĤ tČchto
infrastruktur. Dostupnost relevantních dat je navíc velmi omezená. Jakékoliv hodnocení musí proto vycházet z terénních šetĜení.
A nejinak je tomu i u tohoto pĜíspČvku. S dotazníkem bylo osloveno 34 z aktuálnČ provozovaných VTP a 351 v nich zasídlených
¿rem. Kompletní odpovČdi pak poskytlo 22 parkĤ, mezi podniky
byla návratnost dotazníkĤ pĜibližnČ tĜetinová. Získání obsáhlých
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a aktuálních dat bylo nezbytné pro zachycení velmi složité a rĤznorodé situace VTP v ýesku.

Geogra¿e vČdeckotechnických parkĤ v ýesku
První subjekty typu VTP v ýeskoslovensku zahájily provoz v roce
1991. VČtší rozvoj inovaþní infrastruktury znamenala až postupná
realizace tĜí podpĤrných programĤ – národního programu Park
a po vstupu ýeska do Evropské unie dvou vln programu Prosperita.
O záplavČ novými VTP lze hovoĜit zejména v letech 2007 a 2008,
kdy vzniklo celkem 18 nových projektĤ.
Obrázek 1: Geogra¿e VTP v ýesku – lokalizace a hustota (2011)
Pozn.: Hustota VTP poþítá pouze s aktuálnČ provozovanými parky,
hodnota pro ýesko dosahuje 4,0 VTP na 1 mil. obyvatel.

Zdroj: Marek 2011

Dostupná data ukazují, že v ýesku je provozováno celkem 42 VTP.
K nejþastČjší formČ infrastruktury patĜí podnikatelské inkubátory, které
jsou provozovány buć samostatnČ, nebo jako souþást zaĜízení kombinujícího služby inkubátoru s výzkumnou jednotkou (technologickým
centrem) a pracovištČm starajícím se o transfer technologií. PrávČ
v pĜípadČ infrastruktury kombinující všechny výše zmínČné aktivity je
oznaþení VTP nejkorektnČjší. Na obrázku 1 jsou barevnČ odlišeny parky splĖující akreditaþní kritéria SVTP ýR (celkem 13), další provozované parky (29) a projekty ve fázi pĜípravy (15) identi¿kované na základČ
schválené žádosti o dotaci v programu Prosperita II. Ze sytosti podkladové mapy je patrné, že kraje ýeska s výjimkou Pardubicka, Vysoþiny,
Liberecka a zejména Karlovarska pĜekraþují referenþní hustotu 3 VTP
na 1 mil. obyvatel, která je v literatuĜe oznaþována za obvyklou v podmínkách vybudované inovaþní infrastruktury. Zdá se tedy, že inovaþní
infrastruktura v ýesku již v dostateþné míĜe
existuje. Podle provedeného hodnocení je ale
patrné, že pouze menšina z þeských projektĤ
však koncentruje skuteþnČ široký rozsah aktivit a splĖuje všechny požadavky, které jsou
na VTP v odborné literatuĜe kladeny.
Pro získání základního povČdomí o formách, v jakých se koncept VTP v ýesku
uplatĖuje, jsou dále uvedeny vybrané souhrnné ukazatele respondentního vzorku 22
þeských VTP. Charakteristiky prĤĜezovČ popisující velikost, vlastnickou strukturu, ¿nanþní zdroje a pĜítomné aktivity uvádí obrázek 2.
VTP jsou obyþejnČ lokalizovány v hlavních
regionálních centrech, která poskytují dostateþnou základnu inovaþních podnikĤ, kvali¿kovaných lidských zdrojĤ a kde blízkost vysoké školy usnadĖuje udržení aktivních informaþních kanálĤ. BezprostĜední sousedství univerzity
však mĤže nabídnout klientským ¿rmám pouze tĜetina z oslovených
parkĤ. VTP lokalizované mimo hlavní centra jsou þasto vázány na speci¿ckou znalostní základnu (tradiþní podnik þi výzkumný ústav) a využívají výhod umístČní v ménČ exponovaném území (nižší hladina cen,
kvalitnČjší životní prostĜedí).
V ýesku vznikaly doposud spíše menší projekty, pĜestože existuje
tlak na rozšiĜování užitných ploch VTP. Velikostní de¿cit je patrný zejména pĜi zahraniþním srovnání. Lokalizace více parkĤ v bezprostĜed-
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ní blízkosti mĤže podpoĜit synergické efekty a stimulovat znalostní
toky mezi zasídlenými subjekty. Ty ovšem budou z principu slabší než
pĜi existenci jednoho inovaþního jádra. Drobná zaĜízení se mohou vydat cestou užší specializace, tu ale šetĜení nepotvrdilo, dochází tak
spíše k tĜíštČní pĜítomného potenciálu. V jedné tĜetinČ þeských VTP
sídlí ménČ než 10 ¿rem a pracuje pod 50 zamČstnancĤ. Vzhledem
k omezeným pĜíjmĤm z poplatkĤ zasídlených ¿rem jsou malé parky
z ekonomického hlediska více závislé na externím ¿nancování než ty
rozsáhlejší. Velikost VTP je však tĜeba vnímat v širších souvislostech
dané zemČ. ýesko stojí na poþátku rozvoje znalostní ekonomiky a obsazení velkých parkĤ inovaþními ¿rmami mĤže být obtížné.
Podnikatelský inkubátor patĜí k základním prvkĤm VTP, pĜesto
není jeho zastoupení stoprocentní. Do jisté míry to vychází ze speci¿ckých požadavkĤ na provoz inkubátoru, které zahrnují zvýhodnČnou výši pronájmu, a vytvoĜení skuteþnČ
atraktivních podmínek pro iniciaci vzniku
nových inovaþních ¿rem tak mĤže narážet
na ekonomické možnosti provozovatele.
Rovná polovina VTP poskytuje zasídleným
¿rmám mimo kanceláĜských prostor také
služby technologického centra, infrastruktury pro výzkumné aktivity obyþejnČ specializované pro konkrétní obor.
Hledisko vlastnické struktury mĤže mít
za následek hrubé rozdČlení na veĜejné,
smíšené a privátní parky. Ukazuje se ale,
že je velmi dĤležitým znakem podmiĖujícím
Ĝadu dalších charakteristik VTP. PĜedevším
silné instituce jako vysoké školy z pozice vlastníka promítají do þinnosti VTP své
zájmy, což se zprostĜedkovanČ projevuje
na rĤzných aspektech jeho þinnosti (viz
strategický pro¿l univerzitních VTP v dalším
oddílu). VyjádĜení managementu ukazují,
že vČtšina parkĤ v ýesku je zĜizována za jiným úþelem, než je úþetní zisk. Zakladatelé
oþekávají pĜínosy v praktickém využití univerzitního výzkumu, v oživení hospodáĜství
regionu nebo v rozšíĜení aktivit ¿rmy. Tomu nasvČdþuje i þást managementu ovládaná soukromými ¿rmami, která je nadpoloviþní
pouze u 27 % parkĤ.
VeĜejné prostĜedky hrají ve ¿nancování VTP významnou roli. Platí
to zejména pĜi jejich vzniku, kdy je povČtšinou využívána podpora
ze strukturálních fondĤ. I v provozní fázi mají v cash-Àow veĜejné
prostĜedky svĤj podíl u dvou tĜetin parkĤ. Protože se VTP v ýesku ve velké míĜe zabývají inkubaþní þinností a sdružují spíše nové
a malé ¿rmy, nelze od nich oþekávat schopnost plného samo¿nancování. VeĜejné podpora tak ¿nanþnČ vyrovnává zamČĜení na ekonomicky ménČ lukrativní subjekty a udržuje široké spektrum služeb,
které by pravdČpodobnČ u þistČ komerþních projektĤ neobstálo.
Obrázek 2: VTP v ýesku – souhrnné ukazatele (2011)

Zdroj: Marek 2011

Hlavní odlišnosti mezi þeskými a zahraniþními VTP ukazují
na nČkteré slabiny konceptu v národních podmínkách. Parky v ýesku jsou výraznČ menší co do užitné plochy, ale pĜedevším v poþtu
zasídlených ¿rem. První fakt lze pĜiþíst orientaci na malé a stĜední
podniky, a jedná se tedy do znaþné míry o cílenou volbu. Druhý ukazatel je ale s nejvČtší pravdČpodobností výsledkem nerozvinutosti þeského inovaþního prostĜedí. Omezený potenciál a pĜedevším
malý zájem inovaþních ¿rem o lokalizaci ve VTP zvyšuje obavu

zĜizovatelĤ z velkých projektĤ, se kterými v ýesku neexistují prakticky žádné zkušenosti. Na národní i regionální úrovni chybí dostateþnČ silní aktéĜi, kteĜí by dokázali získat pro takové projekty širokou
podporu a byli schopni je úspČšnČ realizovat. ýeské VTP oproti tČm
zahraniþním v malé míĜe nabízí specializovanou infrastrukturu pro
výzkumné úþely. Ta kvĤli slabým a spíše formálním vazbám není
þasto dostupná ani prostĜednictvím vysoké školy.
V domácích parcích oproti obecnČ platným zvyklostem sídlí pomČrnČ velké procento ¿rem, které primárnČ nezhodnocují své speci¿cké know-how. VTP dĤslednČ neaplikují pĜijímací kritéria ¿rem,
mezi klienty parku se objevují spoleþnosti, jež využívají minimum
z nabízených služeb a znalostních tokĤ. CelkovČ se tak snižuje dynamika prostĜedí a inovaþní atmosféra uvnitĜ VTP.

Strategické pro¿ly vČdeckotechnických parkĤ
Individuální charakteristiky jednotlivých parkĤ jsou v þlánku interpretovány s využitím strategických pro¿lĤ. Snahou je získat celkový
pohled na charakter parku a jeho zapojení do systému inovaþního
podnikání. Pro¿l s pomocí celkem 65 promČnných hodnotí postavení parku na 7 tematických osách. Pozice na každé tematické ose reprezentuje míru dĤrazu, která je pĜikládána jednomu nebo druhému
extrému. Z porovnání dvou strategických pro¿lĤ nelze usoudit, zda
je vhodnČjší první nebo druhý, neboĢ oba VTP, které pro¿ly reprezentují, jsou zasazeny do jiného kontextu. ZmínČná diverzita se dá
zúroþit pouze za podmínky, že jsme schopni speci¿cké znaky každého modelu poznat a posoudit, jestli se v daném kontextu jedná
o pĜíklad dobré praxe þi nikoliv.
Dále jsou popsány þtyĜi skupiny VTP, jak byly identi¿kovány
na základČ charakteristických vlastností svého strategického pro¿lu
(viz obrázek 3). Tyto skupiny nereprezentují veškeré šetĜené parky a nepĜedstavují tak vyþerpávající shrnutí všech modelĤ. Ukazují
však hlavní smČry, které lze v problematice VTP v ýesku pozorovat.
Obrázek 3: Strategické pro¿ly – vybrané modely VTP v ýesku (2011)

které lze hĤĜe realizovat v rámci veĜejných institucí než v drobných,
silnČ specializovaných soukromých podnicích. Zajímavá je silná
specializace parkĤ v této skupinČ a z ní plynoucí omezení pĜístupu
nČkterých technologických sektorĤ. Do charakteru parku se opČt
silnČ promítá úloha mateĜských institucí. Oproti dĜíve zmínČným
univerzitním VTP zde hraje vČtší roli trh, což reÀektuje vyváženČjší
pozice mezi institucionálním a byznys modelem Ĝízení.
TĜetí skupina se jeví jako ménČ sourodá, a to pĜedevším pro
svoji poþetnost. Technologicky orientované inkubátory se soustĜedí
zejména na rozvoj nových spoleþností prostĜednictvím specializovaných podnikatelských služeb a poskytnutím zvýhodnČného pronájmu prostor. Vazby na výzkumné instituce jsou zde ménČ tČsné,
pro zmínČné úþely nejsou zásadní. Park má celkovČ více protržní
charakter. Oproti dvČma pĜedchozím skupinám se tedy model Ĝízení pochopitelnČ pĜesouvá blíže k byznys modelu. Mezi zakladateli
parkĤ se objevují soukromé spoleþnosti, pĜesto je role veĜejných
institucí u vČtšiny projektĤ stále patrná.
ýtvrtá kategorie tvoĜí VTP sdružující zavedené ¿rmy. Tyto parky jsou lokalizované v perifernČjší poloze, buć v menších mČstech,
nebo v zázemí Prahy þi Ostravy. Parky se svým protržním zamČĜením blíží pĜedchozí skupinČ inkubátorĤ, na rozdíl od nich ale poskytují služby déle fungujícím ¿rmám. Parky nevynikají vysoce specializovanou infrastrukturou, proto nemají dĤvod omezovat vstup
¿rem z rozliþných sektorĤ. Využívají pĜedevším regionální zázemí,
þemu odpovídá i zastoupení výhradnČ domácích ¿rem a náhodný
networking stavící zejména na neformálních kontaktech. Zapojení
do sítí spoþívá spíše v pasivní úþasti. Za parky stojí povČtšinou spoleþnosti s tradicí ve svém oboru nebo soukromé výzkumné ústavy.
Hlavním podnČtem pro jejich vznik lze hledat v rozšíĜení aktivit.
PĜestože na základČ rozdílnosti strategických pro¿lĤ nelze hodnotit individuální efektivitu, zastoupení rĤzných modelĤ do urþité míry
ukazuje, že místnČ speci¿cké podmínky jsou respektovány a nevzniká jeden univerzální model parku pro celé území ýeska. PomČrnČ krátká historie Ĝady projektĤ u nás naznaþuje, že jednotlivé
modely se teprve formují, reagují na místní
podmínky a v budoucnu budou rozdíly mezi
popsanými typy pravdČpodobnČ narĤstat.

ZávČr

Zdroj: Marek 2011

První skupina VTP zahrnuje parky vzniklé v tČsné návaznosti
na vysoké školy ve významných univerzitních centrech, oznaþena
je proto jako univerzitní VTP. Na první pohled je patrné posunutí
kĜivky do levé poloviny spektra. Speci¿ckým znakem této skupiny je
silná orientace na výzkum, kterou hodnotí pozice v technologickém
proudu. ýinnost parkĤ tedy primárnČ smČĜuje spíše k producentĤm
znalostí než k jejich pĜíjemcĤm. K transferu technologií dochází mj.
prostĜednictvím nových technologicky založených ¿rem, které jsou
jako klienti parku jednoznaþnČ preferovány pĜed podniky s delší historií. Zapojení do sítí hraje významnČjší roli u výzkumnČ orientovaných parkĤ, za kterými stojí silné instituce. Ty musí k networkingu
pĜistupovat více strategicky a nespoléhat na náhodné kontakty. Poslední osa shrnuje charakteristiky vlastnické struktury a role, kterou
jednotlivé subjekty nebo zdroje ¿nancování hrají pĜi Ĝízení parku.
Zde dominují veĜejné instituce, aĢ už vysoké školy nebo orgány samosprávy.
Druhá kategorie je pojmenovaná jako parky zamČĜené na tvorbu
spin-off ¿rem. Ty jsou zakládány buć univerzitami, nebo výzkumnými institucemi jako nástroj pro rozvíjení tržních aktivit. ProstĜednictvím spin-off ¿rem dochází k transferu technologií a þinnostem,

ýlánek reaguje na dynamický vývoj fenoménu VTP v ýesku, poukazuje na potĜebu
hodnocení efektĤ VTP na inovaþní prostĜedí a rovnČž se o toto hodnocení pokouší.
Výsledky provedeného šetĜení nepĜináší
jednoznaþné závČry, ale potvrzují vysokou
komplexnost celé problematiky. VTP jako nástroj inovaþní politiky má v teoretické rovinČ
poskytovat klientským subjektĤm mnoho výhod. Univerzální návod je ovšem velmi obtížné aplikovat v konkrétním kontextu. MístnČ
speci¿cké podmínky dané historickým vývojem, institucemi v širším slova smyslu a vyspČlostí ekonomiky jako celku pĜedstavují
bariéru pro jednoduché kopírování pĜíkladĤ
dobré praxe.
Promyšlená koncepþní pĜíprava projektu pĜed samotným vznikem parku se jeví jako klíþový pĜedpoklad
pro jeho úspČšný provoz. Pokud má park sloužit jako iniciátor
rozvoje inovaþního podnikání, musí tento impulz respektovat
speci¿cké potĜeby þi pĜedpoklady lokality a kombinovat vznik
parku s dalšími opatĜeními pro rozvoj inovaþního i širšího podnikatelského prostĜedí.
Urþitý rozpor je možné spatĜovat v obecné popularitČ konceptu
VTP a v nejasných výsledcích, které jsou v þeských hodnotících
zprávách a v zahraniþní literatuĜe diskutovány. Je proto potĜeba dále zdokonalovat hodnocení jednotlivých projektĤ a reagovat
na nČ reálnými opatĜeními. Parky by rovnČž mČly budovat efektivní
komunikaþní strategii s vnČjším prostĜedím a pracovat dále na své
propagaci, pĜedevším prezentování zdaĜilých projektĤ. Byl to právČ
pĜíklad fenomenálního úspČchu kalifornského Silicon Valley, který
odstartoval rozvoj konceptu VTP v globálním mČĜítku.

Literatura
Marek, D. (2011): Role vČdeckotechnických parkĤ v podpoĜe inovaþního podnikání v ýesku. Diplomová práce. Univerzita Karlova
v Praze, PĜírodovČdecká fakulta, Katedra sociální geogra¿e a regionálního rozvoje, Praha, 132 s.
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Program ýesko-rakouské
vČdeckotechnické spolupráce
VČra MísaĜová
Asociace inovaþního podnikání ýR
Cílem tohoto programu je napomáhat navazování nové spolupráce mladých vČdeckých pracovníkĤ a pracovnic z ýeské republiky a Rakouska a rovnČž podpora a rozvoj stávající spolupráce ve vČdČ a výzkumu. Hrazeny jsou náklady spojené s mobilitou
vČdeckých pracovníkĤ na základČ návrhĤ projektĤ spoleþných
vČdeckovýzkumných aktivit základního výzkumu s pĜednostní podporou spolupráce mezi výzkumnými institucemi v oblasti
pĜírodních a technických vČd. Do roku 2010 byly podporovány
i projekty z dalších vČdních oborĤ. Doba trvání projektĤ je dva
kalendáĜní roky.
Program „VČdecko-technické spolupráce“ mezi ýeskou republikou a Rakouskem byl zĜízen v kvČtnu 1997 na základČ úmluvy
mezi MŠMT a Spolkovým ministerstvem pro vzdČlávání, vČdu
a kulturu (BMBWK).
Byl pĜiþlenČn k již existujícímu Programu „AKTION ýeská republika – Rakousko, spolupráce ve vČdČ a vzdČlávání“ a uskuteþĖuje
se ve spolupráci s ním. Program AKTION byl zĜízen þeským Ministerstvem pro vČdu a výzkum v roce 1992 s dĤrazem na užší a intenzivnČjší spolupráci ve vzdČlávání a vČdČ obou sousedních státĤ
v terciární sféĜe. Poskytuje stipendia pro studenty a mladé vysokoškolské uþitele z obou zemí; podporuje projekty spolupráce ve vČdČ
a výuce, bilaterální vČdecká sympozia, odborná zasedání a semi-

náĜe a letní jazykové a odborné školy, které patĜí k nejúspČšnČjším
aktivitám programu AKTION.
AIP ýR administruje více než 12 let schválené výmČnné pobyty
v rámci programu VČdecko-technické spolupráce KONTAKT MEB
(od roku 2011 aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
na podporu mobility výzkumných pracovníkĤ a pracovnic „MOBILITY“) v souladu s rozhodnutím smíšené ýesko-rakouské komise,
která se koná stĜídavČ v ýeské republice a v Rakouské republice.
Viz tabulky 1–3.
Tento program je Ĝazen do tzv. malých „pĜípravných“ projektĤ, u kterých jsou na þeské stranČ formou dotace poskytovány
pĜíspČvky na cestovné našich výzkumníkĤ do Rakouska (vþetnČ
nákladĤ na zdravotní pojištČní) – výše limitu na jednu cestu tam
a zpČt je 3 000 Kþ a pĜíspČvky na pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné) rakouských partnerĤ v ýR – výše limitu je
2000 Kþ/den. ObdobnČ rakouský partner hradí cestovné do ýR
pro své výzkumníky a pobytové náklady þeských výzkumníkĤ
v Rakousku ve výši schválené na zasedání smíšené komise –
u krátkodobých pobytĤ do 10 dnĤ 73 Euro na den (vþetnČ ubytování). Vzhledem k tomu, že se jedná o relativnČ malé ¿nanþní
þástky (v rozmezí 10 – 70 tisíc Kþ v ýR a pĜibližnČ 1800 – 2 800
Euro na rakouské stranČ), musí výzkumné týmy disponovat

Tabulka þ. 1: PĜehled poþtu Ĝešených projektĤ
Poþet Ĝešených projektĤ
Rok

Poznámka
1. rokem Ĝešení

2. (3.) rokem Ĝešení

Celkem

2000

17

19 (7)

43

2001

21

14 (10)

45

2002

15

17

32

2003

19

14

33

2004

23

15

38

2005

17

23

40

2006

15

17

32

2007

10

15

25

2008

16

9

25

2009

13

14

27

2010

13

13

26

2011

14

12

26

Od r. 2002 rozhodla komise
o zavedení dvouleté doby
Ĝešení projektĤ

Tabulka þ. 2: Nositelé projektĤ MOBILITY (KONTAKT)

8

Univerzity

PracovištČ AV ýR

Výzkumné ústavy

Ostatní

Celkem

2000

22

20

1

–

43

2001

18

24

2

1

45

2002

15

15

2

–

32

2003

16

15

–

2

33

2004

17

17

2

2

38

2005

15

17

4

4

40

2006

11

14

3

4

32

2007

8

15

1

1

25

2008

9

14

–

2

25

2009

13

12

–

2

27

2010

15

11

–

–

26

2011

15

8

2

1

26
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Tabulka þ. 3: Obsahové zamČĜení projektĤ MOBILITY (KONTAKT)
Technické vČdy

PĜírodní vČdy

LékaĜské vČdy

ZemČdČlské vČdy

Spoleþenské vČdy

Celkem

2000

6

22

6

7

2

43

2001

3

27

8

7

-

45

2002

2

17

8

4

1

32

2003

5

16

7

4

1

33

Od r. 2004 se zmČnila klasi¿kace projektĤ podle þíselníku CEP (Centrální evidence projektĤ)
Spoleþenské
vČdy

Fyzika
a
matematika

Chemie

VČdy o zemi

BiovČdy

LékaĜské
vČdy

ZemČdČlství

Informatika

PrĤmysl

Celkem

2004

–

9

2

5

5

4

6

-

7

38

2005

–

9

2

8

3

7

5

1

5

40

2006

–

6

2

7

3

6

5

2

1

32

2007

–

3

4

4

5

2

4

2

1

25

2008

–

3

4

3

5

1

4

2

3

25

2009

–

5

2

3

9

1

3

2

2

27

2010

1

4

3

1

7

1

4

2

3

26

2011

1

5

5

1

6

1

4

1

2

26

pĜedpoklady a ¿nanþními prostĜedky k provádČní vlastního výzkumu. Tyto projekty þasto úþelnČ a operativnČ doplĖují a podporují i Ĝešení tzv. velkých projektĤ v rámci EU. ěešiteli projektĤ
mohou být fyzické i právnické osoby, veĜejné výzkumné instituce,
veĜejné vysoké školy a další výzkumné subjekty, které lze kvali¿kovat jako výzkumné organizace.
Každý projekt musí být podán jedním odpovČdným Ĝešitelem,
a to soubČžnČ v obou zemích. Do roku 2010 se návrhy projektĤ
podávaly v tištČné podobČ (3 pare), od letošního roku se podávají novČ elektronickou cestou (viz: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/rakousko). Podané projekty jsou
hodnoceny na národní úrovni oddČlenČ. Na þeské stranČ provádí
hodnocení vČdecké hodnoty projektu dva nezávislí hodnotitelé po pĜedchozí kontrole splnČní formálních náležitostí (od roku
2011 je hodnocení zadáváno elektronickou cestou). Na základČ
tohoto hodnocení provádí þesko-rakouská smíšená komise výbČr projektĤ hodných podpory. Schváleným projektĤm poskytuje
Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy institucionální podporu formou dotace ze státního rozpoþtu pro daný kalendáĜní
rok. Na konci prvního roku Ĝešení zasílá Ĝešitel (pĜíjemce dotace)
na MŠMT roþní zprávu, na základČ které obdrží (pĜípadnČ neobdrží) dotaci na druhý rok trvání projektu. Druhý rok po ukonþení
Ĝešení projektu zasílá závČreþnou zprávu. Souþástí zpráv je též
informace o þerpání a úþelném využití poskytnuté podpory.
V pĜedloĖském roce došlo ke zmČnČ ve zpĤsobu ¿nancování
projektĤ. Do roku 2007 zasílala AIP ýR schválenou ¿nanþní dotaci
na základČ prĤbČžnČ (nebo souhrnnČ) pĜedkládaného vyúþtování
(spolu s kopiemi dokladĤ) a po ovČĜení správnosti þerpání pĜímo
na úþet organizaci Ĝešitele. Od roku 2008 zasílá ¿nanþní dotaci
ve schválené výši MŠMT pĜedem statutárnímu zástupci Ĝešitele projektu, který každým rokem tuto dotaci vyúþtuje dle pokynĤ MŠMT.
Výzva k podávání projektĤ v rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníkĤ
a pracovnic – „MOBILITY“ je zveĜejĖována v souladu s Dohodou mezi
vládou ýeské republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci
v oblasti kultury, školství, vČdy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, a Programem AKTION – ýeská republika
– Rakouská republika – spolupráce ve vČdČ a vzdČlávání na léta 2010
– 2015, podepsaným v ýeských BudČjovicích dne 3. prosince 2009,
každým rokem na webové stránce Domu zahraniþních služeb, letos
s novým termínem 30. þervence 2011, viz: http://www.dzs.cz/. Dosud
byl termín výzvy vČtšinou 15. Ĝíjna a smíšená komise se scházela následující rok (leden/únor). Termín byl posunut s cílem umožnit poskytnutí dotace na Ĝešení projektĤ ze strany MŠMT co nejdĜíve po zaþátku
kalendáĜního roku – zahájení Ĝešení projektu.
Návrh projektu musí být odeslán prostĜednictvím aplikace ePROJEKT (elektronická pĜihláška) serveru MŠMT (http://msmt-vyzkum.
cz /cz/mobility).

Na adresu DZS – Domu zahraniþních služeb je nutno rovnČž doruþit jeden výtisk návrhu projektu v uzavĜené obálce buć osobnČ,
nebo doporuþenČ poštou.

Prezentace ĜešitelĤ projektĤ
ěešitelé projektĤ mají možnost prezentovat svoje projekty
s výstupy na akcích poĜádaných AIP ýR – na semináĜích, veletrzích jak v tuzemsku, tak v zahraniþí a propagovat tak inovativní
výsledky Ĝešení a zavádČt je do praxe.
ěešitelé jsou zváni na akce pĜipravované AIP ýR bČhem roku, kde
mohou þerpat další informace pro Ĝešení svých projektĤ, napĜ. semináĜe: „Ochrana prĤmyslového vlastnictví“, který se tradiþnČ koná první stĜedu v þervnu na ÚĜadu prĤmyslového vlastnictví v Praze a má
vysokou odbornou úroveĖ s možností bezplatné konzultace ĜešitelĤ,
semináĜ „Inovace a technologie v rozvoji regionĤ“ nebo pĜipravovaný
semináĜ „Inovaþní potenciál ýR“, viz: http://www.aipcr.cz/.
Dále jsou též zváni na tradiþní veletrhy v ýeské republice: FOR
INDUSTRY – mezinárodní veletrh strojírenských technologií, který
se koná v Pražském veletržním areálu LetĖany a AIP ýR pĜipravuje v rámci doprovodného programu semináĜ, kde mají Ĝešitelé
možnost pĜedstavit své projekty veĜejnosti, veletrh FOR ARCH –
mezinárodní stavební veletrh (v letošním roce zamČĜen na nízkoenergetické stavČní, kde je opČt pĜipravován semináĜ s možností
prezentování tematicky odpovídajících projektĤ (viz: tĜetí strana
obálky tohoto þísla). V roce 2011 se AIP ýR zúþastnila též veletrhu
AMPER – mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky, který
se konal na BrnČnském výstavišti, s možností prezentace tematický
odpovídajících Ĝešení projektĤ.
Ze zahraniþních veletrhĤ, kterých se AIP ýR úþastní, jmenujme
napĜ. DIE ZULIEFERMESSE, Lipsko, veletrh HANNOVER MESSE
v Hannoveru, kde AIP ýR pĜedstavuje na svých stáncích þinnosti
a projekty AIP ýR a rovnČž prezentuje úspČšné Ĝešitele projektĤ
a úspČšné úþastníky soutČže o Cenu Inovace roku.
Zajímavé publikaþní výstupy Ĝešených projektĤ jsou též zveĜejĖovány formou þlánkĤ i v pĜíloze tohoto þasopisu „ip a tt“; od roku 2000
bylo takto uveĜejnČno 31 pĜíspČvkĤ.
Kontaktní údaje zodpovČdných pracovníkĤ AIP ýR a MŠMT s odkazem na webovou stránku rakouského partnera, jsou uvedeny v informaþním materiálu vydaném AIP ýR – 10. vydání, Praha 2011,
ISBN 978-80-87305-07-2. Tento materiál je umístČn na www.aipcr.cz.
Projekty bilaterální spolupráce KONTAKT mají svĤj význam nejen
v navazování nových spoluprací þeských vČdcĤ a prezentaci jejich
výsledkĤ doma i v zahraniþí, ale i v podpoĜe doktorského studia
a v pĜípravČ na zapojení se do mezinárodních projektĤ 7. RP a pĜipravovaného programu HORIZONT 2020; veĜejné soutČže, které
zajišĢuje MŠMT – KONTAKT II, GESHER /MOST, dále projekty EUREKA a Eurostars, COST aj.
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Statistika o inovaþních aktivitách podnikĤ
v ýeské republice a Evropské unii
Václav Sojka
ýeský statistický úĜad
Proþ statistika inovací?
Inovace patĜí beze sporu mezi stČžejní faktory rĤstu a konkurenceschopnosti podnikĤ. Evropská unie si toto uvČdomila po kritickém
zhodnocení neúspČchu Lisabonské strategie orientované primárnČ
na podporu výzkumu a vývoje. Snaha o dosažení 3 % výdajĤ na výzkum a vývoj v relaci k HDP do roku 2010 se nezdaĜila. Evropská
komise proto pĜipravila novou strategii „Evropa 2020“, kde je kladen
zásadní dĤraz na zavádČní inovací neboli reálné uplatnČní (komercionalizaci) výsledkĤ výzkumu a vývoje provádČných v podnikové
sféĜe. Strategie pĜímo zamČĜená na podporu inovací (nejenom
v podnicích) je obsažena v dokumentu „Inovaþní unie“. Hnacím
motorem inovací zĤstává do budoucna nadále výzkum (zejména
aplikovaný) a vývoj.
Evropská komise a Eurostat v rámci zmínČné agendy pracují na tvorbČ nových statistických ukazatelĤ a efektivnČjším využití stávajících statistik. Pro oblast statistiky inovací to sebou nese
i vyšší poptávku po nových informacích (datech, ukazatelích), které
hodnotí (mČĜí) inovaþní aktivity podnikĤ, obecnČji komercionalizaci
výsledkĤ výzkumu a vývoje. Cílem statistiky inovací v podnicích je
poskytnout mezinárodnČ srovnatelná data o inovaþním prostĜedí
a zavádČní inovací v podnicích.

Statistické šetĜení o inovacích v podnicích v EU
Statistika inovací byla v rámci Evropské unie zavedena za úþelem získání informací o inovaþních aktivitách podnikĤ ve vybraných odvČtvích ekonomiky, která jsou považována pro inovace
za klíþová (viz NaĜízení Komise ES þ. 1450/2004). Metodickou
podporu k zavedení statistiky inovací poskytlo OECD prostĜednictvím Oslo manuálu (OECD, 2002), kde jsou vymezeny základní pojmy, de¿nice a doporuþení pro sbČr dat. Statistika inovací
v souþasnosti poskytuje fundamentální informace o inovaþních
aktivitách vþetnČ jednotlivých druhĤ inovací, nákladĤ na inovace,
informaþních zdrojích atd.
Statistika inovací v podnicích je v þlenských zemích EU zabezpeþována pravidelnČ od roku 1996, kdy probČhlo 1. celo-unijní
statistické šetĜení o inovacích (CIS2). ýeská republika se v rámci
harmonizaþního procesu pĜipojila v roce 2002, kdy bylo provedeno
1. pilotní šetĜení o inovacích v podnicích (TI2001). Za tu dobu probČhlo nČkolik významných zmČn, zejména v otázkách smČĜovaných
na podniky prostĜednictvím dotazníku o inovacích.
Zásadní metodickou zmČnou, poþínaje posledním provedeným šetĜením CIS6/CIS2008, která byla implementována þlenskými státy EU27, je nová de¿nice inovaþního þi inovujícího
podniku. V minulých verzích/bČzích šetĜení o inovacích CIS byl
inovaþní podnik vymezen jako podnik, který ve sledovaném období inovoval produkt, proces nebo mČl probíhající þi zrušené
inovaþní aktivity, tzv. technologické inovace. Od CIS 2008 je

inovaþní podnik vymezen jako podnik, který kromČ inovace
produktu, procesu nebo probíhajících þi zrušených inovaþní
aktivit zavedl také marketingovou þi organizaþní inovaci (tzv.
netechnologické inovace). Za nejdĤležitČjší typy inovaþních
aktivit jsou stále považovány technologické inovace produktĤ
(výrobkĤ/služeb) a procesĤ.
Další pomČrnČ závažnou zmČnou byl pĜechod na revidovanou
Klasi¿kaci ekonomických þinností – NACE r2. Aby bylo umožnČno srovnání statistických šetĜení TI2006 a TI2008 podle odvČtvové
struktury, pĜipravil ýSÚ pĜepoþet dat TI2008 podle pĜedchozí klasi¿kace NACE revize 1.1. Souhrnná pĜepoþtená data jsou publikována volnČ ke stažení na stánkách ýSÚ (odkaz naleznete na konci
þlánku).
Dlouhodobá míra návratnosti výkazĤ (tzv. response rate) u šetĜení o technologických inovacích (TI) v ýR se pohybuje nad
75 %, což v kombinaci se systémem kontrol a dĤkladného þištČní
dat na úrovni jednotlivých podnikĤ poskytuje plnČ reprezentativní
výsledky a splĖuje požadavky kladené na kvalitu dat dané Eurostatem.

Inovaþní aktivity podnikĤ
ve zpracovatelském prĤmyslu ýR
Klíþové pro ekonomiku, i pĜes dĤraz kladený na služby v rámci
tzv. znalostní ekonomiky, nadále zĤstávají výrobní podniky ve zpracovatelském prĤmyslu a inovace spojené s produkcí a výrobními
procesy. Poslední dostupná data o inovacích v podnicích za období 2006–2008 ukazují, že podíl technologicky inovujících podnikĤ
ve zpracovatelském prĤmyslu dosáhl 43,3 % (v celé ekonomice byl
podíl roven 31,6 %). Podle pĜedpokladu nejvíce inovují velké podniky (podíl technologicky inovaþních podnikĤ 75,8 %), následované
stĜedními (55,7 %) a malými (35,6 %) podniky. Podíl technologicky inovaþních podnikĤ se v letech 1999–2008 i pĜes kolísání zvýšil
z 33,1 % (období 1999–2001) až na uvedených 43,3 % (období
2006–2008).
Nejvíce technologicky inovovaly podniky v odvČtví „Výroba
chemických látek a chemických pĜípravkĤ“ (podíl 67,7 %) a „Výroba koksu a ra¿novaných ropných produktĤ“ (podíl 66,7 %).
Na opaþné stranČ s nejnižšími podíly byla odvČtví „Výroba usní
a souvisejících výrobkĤ“ (20,5 %) a „Výroba odČvĤ“ (22,3 %).
V odvČtví „Výroba motorových vozidel“ technologicky inovovalo
46,2 % podnikĤ.
GRAF1: Podíl technologicky inovujících podnikĤ na celkovém poþtu
podnikĤ v dané velikostní skupinČ ve zpracovatelském prĤmyslu;
1999–2008
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Podniky ve zpracovatelském prĤmyslu inovují nejvíce souþasnČ
produkty (výrobky, služby) a procesy (technologie výroby). Celkem
22,5 % podnikĤ ve zpracovatelském prĤmyslu implementovalo produktovou i procesní inovaci. Pouze produktovou inovací zavedlo
6,5 % podnikĤ a pouze procesní inovací pak 11,8 % podnikĤ. Podíl
podnikĤ pouze s neukonþenými nebo zrušenými inovacemi dosáhl
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2,5 %. U velkých podnikĤ výraznČ pĜevládá souþasné zavádČní produktové i procesní inovace (podíl 52,5 %). Nejvyšší podíl (4,1 %)
neukonþených nebo zrušených inovací zaznamenaly v období
2006–2008 stĜední podniky.
GRAF2: Podíl technologicky inovujících podnikĤ podle typu inovace
na celkovém poþtu podnikĤ v dané velikostní skupinČ ve zpracovatelském prĤmyslu; 2006–2008

sko (17 %). ýR s podílem 34,4 % zaujímá opČt pozici lehce nad
prĤmČrem EU27.
Kompletní srovnání všech státĤ EU27 lze nalézt v publikaci Eurostatu: Science, technology and innovation in Europe (Eurostat,
edice 2010 nebo 2011).
GRAF3: Podíl technologicky inovujících podnikĤ na celkovém poþtu
podnikĤ ve zpracovatelském prĤmyslu ve vybraných zemích EU27;
2006–2008
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Celkové náklady na technologické inovace dosáhly v roce 2008
u podnikĤ ve zpracovatelském prĤmyslu 78 212 mil. Kþ, což pĜedstavuje podíl 67,4 % celkových nákladĤ na technologické inovace
v ýR. Z této þástky bylo nejvíce investováno do poĜízení strojĤ,
zaĜízení a software (61,4 %). Na vnitropodnikový výzkum a vývoj
smČĜovalo 22,9 % nákladĤ na technologické inovace a na nákup
služeb výzkumu a vývoje pak 14,4 %. Zbývající þást nákladĤ tvoĜilo
poĜízení jiných externích znalostí (1,3 %).
Na celkových tržbách podnikĤ s produktovou inovací, které v roce
2008 þinily 2 011,3 mld. Kþ, pĜevládaly tržby za neinovované produkty (63,6 %). Podíl tržeb za inovované produkty nové na trhu dosáhl rovných 20 %. Zbývající þást pak tvoĜily tržby za inovované
produkty nové pouze pro podnik (16,4 %).
Velké technologicky inovaþní podniky ve zpracovatelském prĤmyslu považují za nejdĤležitČjší geogra¿cký trh pro své pĤsobení
státy EU/EFTA, stĜední a malé podniky pak na národní trh ýR.
Celkem 33,2 % technologicky inovaþních podnikĤ ve zpracovatelském prĤmyslu spolupracuje na inovaþních aktivitách s jiným
partnerem. Partnerem je nejþastČji jiný subjekt pĤsobící v ýR.
Za nejdĤležitČjšího partnera považují velké podniky ostatní podniky v rámci své podnikové skupiny. Pro stĜední podniky jsou nejdĤležitČjším partnerem dodavatelé a pro malé podniky klienti nebo
zákazníci. Ve zpracovatelském prĤmyslu obdrželo nČjakou formu
veĜejné podpory pro své inovaþní aktivity 21,3 % technologicky
inovaþních podnikĤ. Od ústĜední vlády (ze státního rozpoþtu) získalo podporu 11,5 % podnikĤ, od EU 9,4 % a od místních nebo
krajských úĜadĤ 5,5 %. Za nejvýznamnČjší faktor omezující technologické inovaþní aktivity považují podniky ve zpracovatelském
prĤmyslu nedostatek ¿nanþních prostĜedkĤ v rámci podniku. PodrobnČjší rozbor viz publikace „Inovaþní aktivity podnikĤ v þeské
republice v letech 2006–2008“.

Mezinárodní srovnání inovaþních aktivit podnikĤ
ve zpracovatelském prĤmysl
Z pohledu mezinárodního srovnání se ýR s podílem 43,4%
technologicky inovujících podnikĤ ve zpracovatelském prĤmyslu
pohybuje lehce nad prĤmČrem EU27 mezi Itálií (44,2%) a Nizozemskem (42,5%). Z nových þlenských zemí, které pĜistoupily do EU
po roce 2002, je na tom lépe než ýR pouze Estonsko (52,8 %)
a Kypr (51,5 %). Nejvyšší podíl technologicky inovaþních podnikĤ
ve zpracovatelském prĤmyslu mČlo v období 2006–2008 NČmecko
(73,4 %). NejménČ své produkty a procesy inovovaly výrobní podniky v Maćarsku (21,6 %).
Co se týþe inovace výrobku a služby, pak nejvíce inovovaly
své produkty podniky ve zpracovatelském prĤmyslu v NČmecku
(48,6 %), následované Belgií (36,9 %) a Rakouskem (36,5 %).
Naopak nejménČ inovovaly výrobky a služby podniky v Rumunsku
(14,3 %) a Maćarsku (14,5 %). ýeské podniky s podílem 29 % jsou
lehce nad prĤmČrem EU27.
Proces výroby nejvíce inovovaly podniky ve zpracovatelském
prĤmyslu na Kypru (50,9 %), Irsku (44,2 %) a NČmecku (43,2 %).
Na opaþné stranČ s nejnižšími podíly stojí Maćarsko (13,8 %) a Pol-

Německo
Irsko
Finsko
Belgie
Estonsko
Kypr
Švédsko
Rakousko
Portugalsko
Dánsko
Lucembursko
Itálie
ČR
Nizozemsko
Francie
Malta
Španělsko
Bulharsko
Lotyšsko
Slovensko
Litva
Polsko
Rumunsko
Maďarsko

73,4%
54,2%
54,1%
54,0%
52,8%
51,5%
50,6%
49,5%
47,9%
45,9%
45,3%
44,2%
43,4%
42,5%
40,6%
38,9%
34,8%
29,8%
28,1%
26,5%
25,2%
21,9%
21,9%
21,6%

0%

20%

40% 60%

80% 100%

Aktuální informace o šetĜení o inovacích TI2010
V roce 2011 probČhne další bČh šetĜení o inovacích, konkrétnČ TI2010 (unijní zkratka CIS7/CIS2010), které je opČt plnČ
harmonizováno s metodickými doporuþeními Eurostatu, vþetnČ
modelového dotazníku. Vzhledem k redukci nákladĤ na realizaci
šetĜení v rámci ýSÚ byl okruh šetĜených podnikĤ omezen pouze na povinná klíþová NACE r2 odvČtví dle legislativního aktu
upravujícího statistiku inovací. Zachována byla reprezentativnost na úrovni regiónĤ (NUTS2). SbČr dat bude ukonþen v záĜí
a do konce roku bude provedeno þištČní dat a potĜebné dopoþty
vybraných ukazatelĤ. Nyní jsou napĜíklad tržby pĜebírány ze šetĜení SBS, místo aby se duplicitnČ zjišĢovaly prostĜednictvím výkazu. DĤraz je jako u všech šetĜení kladen na kvalitu dat (dodateþné kontroly, výpoþty ukazatelĤ kvality). Koneþná data budou
k dispozici na pĜelomu ledna/února 2012. Publikace bude vydána
v souladu s ediþním plánem ýSÚ pro rok 2012 nejpozdČji do 4.
dubna 2012. ýSÚ bude mít snahu poskytnout veĜejnosti základní
ukazatele v pĜedstihu pĜed vydáním publikace, konkrétnČ v únoru 2012.

Dostupnost a diseminace dat
Na webových stránkách ýSÚ jsou k dispozici tabulky s agregovanými daty podle velikostních skupin, vlastnictví, odvČtví CZ-NACE a regionĤ NUTS2, pĜípadnČ i krajĤ NUTS3 (blíže viz pravidelné publikace „Inovaþní aktivity podnikĤ v ýR“). Poskytování
anonymizovaných dat (s ochranou dĤvČrnosti) pro vČdecké úþely
je Ĝešeno na základČ individuálních žádostí v souladu s legislativou
ýSÚ. Data z právČ probíhajícího šetĜení TI2010 budou, kromČ standardní tištČné a elektronické publikace, presentována také v rámci
semináĜĤ a konferencí vČnovaných vČdČ, technologiím a inovacím.
Na webu budou také k dispozici ke stažení krátké tematické letáþky.
V pĜedbČžném plánu je i velká souhrnná publikace s daty ze všech
zatím realizovaných šetĜení, která vyjde mimo ediþní plán (Katalog
produktĤ ýSÚ pro rok 2012). Stránky ýSÚ vČnované statistice inovací naleznete na následujícím odkazu: http://czso.cz/csu/redakce.
nsf/i/statistika_inovaci.
Eurostat bude data ze šetĜení o inovacích CIS7/CIS2010 za þlenské státy EU27 publikovat na svých webových stránkách na podzim
2012.
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Projekt SPINNET
Pavel Švejda

Společnost vědeckotechnických parků ČR

n

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání
Technologické centrum Hradec Králové
BIC Brno
Technologické inovační centrum Zlín
Vědecko-technologický park Ostrava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Hradec Králové
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola báňská – TU Ostrava
CzechInvest

–
–
–
–
–

Klíčové aktivity projektu:
preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí
Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách
dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích
partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org

n
n
n
n
n

V rámci 17. výzvy operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podala Společnost vědeckotechnických parků ČR
(SVTP ČR) spolu s dvanácti partnery projekt SPINNET (SPolupráce,
INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol).
Jedná se o první projekt SVTP ČR v rámci operačních programů
MŠMT, dosud řešila SVTP ČR projekty v rámci programu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce MŠMT INGO.
Projekt byl připraven v rámci prioritní osy 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 7.2.4 Partnerství a sítě, projekt byl schválen pod číslem CZ.1.07/2.4.00/17.0094 se zahájením
od 1. 9. 2011 a s termínem ukončení 31. 8. 2014.
Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi partnery projektu,
definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV
(výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhodně zvolených partnerů v jednotlivých regionech. V rámci projektu
vznikne národní síť, která bude založena na partnerství vysokých
škol a vědeckotechnických parků v regionech. Národní síť umožní
většímu počtu studentů rychlejší přechod z akademického prostředí do sféry aplikační a v konečném důsledku ulehčí začátky
podnikání. Studenti si budou moci vyzkoušet vedení skutečných
projektů za účasti odborníků, což jim poskytne potřebné znalosti,
kompetence a motivaci ke spolupráci s aplikační sférou. Přitom
budou využity zkušenosti z fungování Národní sítě vědeckotechnických parků ČR a poznatky z dlouhodobého provozování
elektronického katalogu vědeckotechnických parků SVTP ČR
na www.svtp.cz.
Projekt podpoří zvyšování konkurenceschopnosti začínajících
podnikatelů, vznik akademických spi-off a start-up firem.
Partneři projektu byli žadatelem cíleně vybírání z řad vysokých
škol a vědeckotechnických parků, členů SVTP ČR, umístěných
v NUTS 2 s fungujícími veřejnými vysokými školami:

Vedení 20. 6. 2011
Jednání řídil prezident AIP ČR K. Šperlink.
V úvodu předali zástupci A.S.I. S. Holý, V. Daněk a J. Vondráček medaili Leonarda da Vinci

n
n
n
n
n
n

Monitorovací indikátory:
počet nově vytvořených/inovovaných produktů
počet podpořených osob – muži
počet podpořených osob – poskytovatelé služeb
počet podpořených osob – ženy
počet úspěšně podpořených osob – pracovníků v dalším
vzdělávání
– počet zapojených partnerů
–
–
–
–
–

Věřím, že SVTP ČR v součinnosti s uvedenými partnery splní projektové úkoly, že tento projekt přispěje k dalšímu zkvalitnění spolupráce vědeckotechnických parků s vysokými školami v ČR a naplní
tím oblast podpory OP VK Partnerství a sítě.

P. Švejdovi a čestné uznání I. Němečkové při
příležitosti 20. výročí založení A.S.I.
V průběhu jednání byly schváleny tyto
nejdůležitější závěry:
n informovat sekretariát AIP ČR o změnách kontaktů členů AIP ČR; zajistit

n

n

n

n
n
n

n
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vzájemné odkazy web stránek AIP ČR
a členů AIP ČR
předkládat návrh aktualit k umístění
na web AIP ČR, části Aktuality a Z činnosti členů AIP ČR
využívat „Diskusní fórum“, předkládat návrhy, náměty, doporučení a připomínky
k inovačnímu procesu v ČR a k mezinárodní spolupráci
členové vedení AIP ČR vzali na vědomí
informaci K. Šperlinka o aktuální situaci
v oblasti VaVaI v ČR:
– dosud nedošlo k restrukturalizaci RVVI
(ze zástupců SP ČR aktivní pouze J.
Cienciala; v expertní skupině pro VaVaI
působí K. Šperlink, P. Švejda a V. Neumajer)
rozpočet na rok 2012 bude posunut
nečerpání rámcových programů
příprava NIS ČR (kulatý stůl 14. 6. 2011;
společný dokument MPO a MŠMT); související Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR – oba materiály připravovány pro jednání vlády ČR 22. 6. 2011
nedostatky v dokladové části, např.

Q
Q

uvedeny nepravdivé údaje o akreditovaných vČdeckotechnických parcích
konference TA ýR „Priority 2030“ dne 21.
6. 2011
pĜíprava kohezní politiky 2014–2020

Q

þlenové vedení AIP ýR vzali na vČdomí
informaci P. Švejdy o Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ýR:
– v pĜípravném období zpracovala návrh
ICC ýR pod vedením þlena NERV M.
MejstĜíka
– aktuálnČ pĜipravuje tento dokument
do vlády ýR M. Kocourek; za zpracování zodpovČdný M. Tlapa v souþinnosti s P. Oþkem
– na mimoĜádném zasedání hospodáĜské komise SP ýR tento materiál hodnocen jako nekvalitní
– socioekonomický model pĜežití lidstva
– cílem je posun v ýR do 20. místa v konkurenceschopnosti zemí ve svČtČ

Q

þlenové vedení AIP ýR vzali na vČdomí
informaci P. Švejdy o pracovních týmech
AIP ýR „politika, výchova, regiony“ – písemný podklad – seznam þlenĤ pracovních týmĤ – rozdán pĜítomným þlenĤm
vedení AIP ýR:
– þlenové pracovních týmĤ jsou delegováni subjekty AIP ýR v rámci SIP
v ýR, potvrzeni na dvoustranných
jednáních 2011; kromČ tČchto odborníkĤ pĤsobí v pracovních týmech
P. KĜenek, Ĝeditel ÚFP AV ýR, v.v.i.,
M. Štícha, Ĝeditel odboru MPO a V.
Zamarský, vedoucí katedry Podnikání
a management v životním prostĜedí
VŠP, a.s., Ostrava.
– aktuálnČ 39 þlenĤ, z toho 14 zástupcĤ
AIP ýR v krajích ýR

þlenové vedení AIP ýR vzali na vČdomí
informaci P. Švejdy o obsahové pĜípravČ
18. roþníku INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ýR (6. – 9. 12.
2011) s tČmito nejdĤležitČjšími závČry:
– odpovČdnost za jednotlivé þásti INOVACE 2011:
18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011
Plenární sekce, 6. 12. 2011 (P. Švejda)
– Strategie konkurenceschopnosti ýR,
Systém inovaþního podnikání v ýR,
mezinárodní spolupráce, inovaþní inženýrství v ýR
– P. Švejda jednal o možnosti vystoupení s L. Rouþkem, místopĜedsedou
Evropského parlamentu, I. Wilhelmem,
námČstkem MŠMT pro vČdu a VŠ
a P. Oþkem, Ĝeditelem sekce strukturálních fondĤ, VaV MPO; K. Šperlink
navrhnul vystoupení experta ze SRN

Z jednání vedení AIP ýR
Q

ýesko – ruské inovaþní fórum (P. Švejda)

18. mezinárodní veletrh invencí a inovací,
6. – 9. 12. 2011
Q Výstavní sekce, formy prezentace;
nové nebo novČ koncipované výstavní
sekce (J. KofroĖ)
Ƈ Technologický pro¿l ýR – garanti, regiony
Ƈ Aktivita MOBILITY, KONTAKT II,
GESHER/MOST

–

Q

Ƈ Vernisáž výstavy se kĜtem CD ROM
Technologický pro¿l ýR, verze 12,
kĜtem publikace Základy inovaþního
inženýrství a setkání vystavovatelĤ
a úþastníkĤ INOVACE 2011
Q

Q

Odborné sekce, 7. 12. 2011
Enterprise Europe Network – Inovace ve službách transformují Evropu
(D. Váchová)
Den technologických platforem (J. Horák)

Q

–
–

Informaþní centrum INOVACE 2011
(J. KofroĖ)
Q aktuální informace na www.aipcr.cz, možnost využít Diskusní fórum
–
Q

Q

Q

Q

Q

Odborné sekce, 8. 12. 2011
Mezinárodní vČdeckotechnická spolupráce – Aktivita MOBILITY, EUREKA a Eurostars (J. Janda)

–

16. roþník Ceny Inovace roku 2011
Q Kritéria soutČže, pĜihláška a pokyny
k vyplĖování pĜihlášky jsou uvedeny
na www.aipcr.cz (P. Švejda)
Ƈ uzávČrka pĜihlášek 31. 10. 2011 s povinnou konzultací do 17. 10. 2011
Ƈ vyhlášení výsledkĤ a pĜedání ocenČní, 9.
12. 2011

Další postup:
zaslat doporuþení k obsahové pĜípravČ
INOVACE 2011 – téma pro vystoupení
v rámci sekcí s pĜednášejícím; výstavní
sekce se zdĤvodnČním
pĜedložit program INOVACE 2011 (jednotlivé sekce v rámci 18. mezinárodního
sympozia) vedení AIP ýR 19. 9. 2011
(pĜedtím projednat v POV 7. 9. 2011)
pĜedložit návrh pĜedpokládaného rozsahu
úþasti zastupované organizace ve výstavní þásti INOVACE 2011, pĜedpokládaného poþtu pĜihlášených produktĤ
do soutČže o Cenu Inovace roku 2011
aktuální informace k pĜípravČ, prĤbČhu
a hodnocení INOVACE 2011 budou umísĢovány na www.aipcr.cz
þlenové vedení AIP ýR vzali na vČdomí
aktuální informace:
– Technologický pro¿l ýR – do 31. 12.
2011 Ĝešen v rámci projektu MŠMT ME
950; od 1. 1. 2012 pĜipravováno Ĝešení

–
–

Q

projektu v rámci OPPI; byla doporuþena struktura údajĤ v rámci TP ýR;
Ĝešení projektu chránČno ochrannou
známkou kombinovanou ze 4. 12. 2006
(P. Švejda)
Projekt VIZIONÁěI 2011 – podklad zaslán písemnČ s pozvánkou
na jednání vedení; ustavena odborné porota; schválena kritéria; pĜíslib
participace na výrobČ a odvysílání AVD ýeská televize 13. 6. 2011
(P. Švejda)
SemináĜ Inovaþní potenciál ýR, 6.
9. 2011, program umístČn na str. 3
obálky ip tt 2/2011 a na www.aipcr.cz
(P. Švejda)
SemináĜ Galerie inovací, 23. 9. 2011;
program umístit na www.aipcr.cz do 1.
7. 2011 (P. Švejda)
Alma Consulting Group – souþinnosti
AIP ýR na 7. mezinárodním prĤzkumu „Barometr inovací k porovnání
úþinnosti systémĤ ¿nancování inovací“, poprvé v ýR; využita databáze TP
ýR (P. Švejda)
monitorování poradenských agentur,
napĜ. TC AV ýR (K. Šperlink)
inovace a technologie v klastrech
(P. BĜusková)
nákup služeb VaV od jiných organizací
(VŠ, v.v.i., v.o.); nemusí být certi¿kace,
programy TA ýR (V. Neumajer)

pĜipravované projekty v pĤsobnosti AIP
ýR v rámci OPVK (P. Švejda):
– Institut profesní pĜípravy poradcĤ, APP
(garant J. ZavĜel); AIP ýR partnerem –
bude pĜedložen v 11/2011
– Znalostní centrum pro udržitelné vodní zdroje, AVK ýR (garant J. ýermák);
AIP ýR partnerem – bude pĜedložen
v 11/2011
– SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking), SVTP ýR (garant P. Švejda); schválený projekt, pĜipravováno
zahájení od 1. 9. 2011; kontaktní místo
projektu v sekretariátu AIP ýR
P. Š.
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SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR
Výbor 10. 6. 2011
Jednání Ĝídil prezident SVTP ýR P. Švejda. V jeho prĤbČhu byly projednány všechny plánované úkoly a schváleny tyto nejdĤležitČjší závČry:
– na setkání s polskými partnery v OstravČ
aktualizovat postup plnČní dohody o spolupráci SVTP ýR s partnery v Polsku
Q

prezentovat VTP v þasopisu Inovaþní
podnikání a transfer technologií:
– v þísle 3/2011 – PIP HavlíþkĤv Brod
a VTP ýeské BudČjovice
– v þísle 4/2011 – BIC Brno a TP Chomutov

Q

þlenové výboru SVTP ýR vzali na vČdomí
informaci P. Švejdy o strategii mezinárodní
konkurenceschopnosti ýR a pĜipravované
Národní inovaþní strategii ýR (NIS ýR)

Q
þlenové výboru SVTP ýR vzali
na vČdomí informaci P. Švejdy o projektu
SPINNET:
– Ĝešení projektu 09/2011 – 08/2014
– cíle a partneĜi projektu, klíþové aktivity,
monitorovací ukazatele, termíny + pĜedat
podepsaný akceptaþní list MŠMT – CERA
Q

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

Q

výbor SVTP ýR schválil þlenství v SVTP
ýR:
– TEMPO TRAINING CONSULTING,
s.r.o., zástupce v SVTP ýR ing. Martin
Lahner
– VTP AT Milovice, o.p.s., zástupce
v SVTP ýR ing. Miroslav Vlach
– ENERGOKLASTR CTT Vysoþina, o.p.s.,
zástupce v SVTP ýR ing. Miroslav Vlach

Q

výbor SVTP ýR vzal na vČdomí informace
P. Švejdy:
– v rámci pĜipravené NIS ýR jsou v analytických podkladech (str. 89) uvedeny
nepravdivé informace o úloze Czechinvest pĜi provádČní akreditace VTP,
v odkazu na uvedenou webovou stranu
jsou nepravdivé údaje o akreditovaných VTP, které poškozují SVTP ýR
– na konferenci a jednání orgánĤ ICSTI
bylo schváleno zaĜazení VTP do mezinárodní agendy vČdeckotechnických informací na návrh ýR, v souladu s charakteristikou základních typĤ
VTP
– semináĜ Inovaþní potenciál ýR, 6. 9.
2011, Praha
– FOR ARCH, Praha, 20. – 24. 9. 2011
– MSV, Brno, 3. – 7. 10. 2011
– na veletrhu HannoverMesse 2011 byla
podepsána dohoda o spolupráci s TP
v Minsku – informovat mezivládní komisi ýR/BY

Mezinárodní porada ĜeditelĤ VTP
Ve dnech 9 – 10. þervna 2011 se v Podnikatelském a inovaþním parku HavlíþkĤv
Brod (www.vubhb.cz) uskuteþnila mezinárodní porada ĜeditelĤ vČdeckotechnických
parkĤ (dále VTP).
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Poradu Ĝídil prezident SVTP ýR P. Švejda. Zúþastnili se jí zástupci 27 provozovaných VTP v ýR, zástupci pĜipravovaných
VTP v ýR, MPO, CzechInvestu a hosté. Porady se zúþastnilo celkem 45 osob.
V prĤbČhu porady se uskuteþnilo dne 10.
6. 2011 od 9 hodin jednání 85. výboru SVTP
ýR.
Program porady:
9. 6. 2011, þtvrtek – Podnikatelský a inovaþní park (PIP) HavlíþkĤv Brod, Dobrovského 2366
12:30 – Ubytování úþastníkĤ v hotelu Slunce, Jihlavská 1985, HavlíþkĤv Brod
13:00 – Sraz úþastníkĤ v PIP HavlíþkĤv
Brod (malé obþerstvení)
13.30 – Prohlídka Podnikatelského a inovaþního parku HavlíþkĤv Brod
15.30 – 18.00 Porada ĜeditelĤ – 1. þást –
zasedací místnost hotelu Slunce
– kontrola plnČní závČrĤ porady ĜeditelĤ
VTP v Šumperku, 2010
– národní síĢ VTP v ýR, elektronický katalog, mezinárodní spolupráce
– pĜedání akreditaþních osvČdþení v rámci
10. etapy akreditace (prĤbČžná 10. etapa
akreditace VTP v ýR dle stavu k 31. 12.
2009 s platností do 31. 12. 2011)
– pĜíprava prĤbČžné 11. etapy akreditace
VTP v ýR dle stavu k 31. 12. 2011 s platností do 31. 12. 2013
– mČĜení výkonnosti VTP (metodika hodnocení)
– projekt SPINNET (cíle, partneĜi, úkoly,
monitorovací ukazatele)

K jednotlivým þástem programu:
Prohlídka VTP
Výkonný Ĝeditel VÚB J. ýepl a Ĝeditel PIP J.
Bouma seznámili úþastníky porady s historií
ústavu, organizaþní strukturou, þinnostmi a aktuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP.

Poté následovala návštČva ¿rmy PROSS
reklama s.r.o. (www.pross.cz) v prĤmyslové
zónČ u obchvatu Havlíþkova Brodu. Tato ¿rma zaþínala jako inovaþní ¿rma v Podnikatelském a inovaþním parku HavlíþkĤv Brod.

19.00 – 21.00 – Spoleþenský veþer s pĜekvapením v hotelu Slunce v HavlíþkovČ
BrodČ
10. 6. 2011, pátek – zasedací místnost hotel Slunce
9.00 – Výbor SVTP ýR
10.00 – Porada ĜeditelĤ – 2. þást, se závČry
– informace o projektech v rámci programu
PROSPERITA (P. Porák, P. KoláĜ)
– INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje
a inovací v ýR, 6. – 9. 12. 2011; prezentace SVTP ýR, VTP a inovaþních ¿rem
umístČných ve VTP; pĜihlášky do 16. roþníku soutČže o Cenu Inovace roku 2011
12.00 – obČd, odjezd úþastníkĤ

Dále úþastníci porady navštívili oddČlení
genetických zdrojĤ a laboratoĜ tkáĖových kultur.
Poté následovalo vlastní jednání porady.
V úvodu jednání pĜivítal úþastníky porady starosta mČsta HavlíþkĤv Brod J. Tecl.
P. Švejda požádal pĜítomné o vzájemné
pĜedstavení se.

Porada ĜeditelĤ VTP
Prezident SVTP ýR P. Švejda ke kontrole
plnČní závČrĤ poslední porady v Šumperku
ve dnech 10. – 11. 6. 2010 konstatoval, že
úkoly jsou splnČny nebo prĤbČžnČ plnČny.
V úvodu porady pĜedali P. Švejda a J.
Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupci
VČdeckotechnického parku VZLÚ Praha T.
Vodrážkovi a zástupci VYRTYCH – Technologický park a inkubátor J. Vyrtychovi.
K dnešnímu dni je v ýR 14 akreditovaných
VTP.
P. Švejda informoval o stávajícím stavu
Národní sítČ VTP v ýR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a pĜipravovaných VTP, které tvoĜí tuto síĢ, jsou
na www.svtp.cz) a elektronickém katalogu
VTP SVTP ýR. Poukázal na pĜetrvávající
nedostatky v aktualizaci údajĤ o jednotlivých VTP v tomto katalogu, což oslabuje
postavení jednotlivých VTP pĜi jejich souþinnosti s tuzemskými a zahraniþními partnery.
Dále informoval o probíhající prĤbČžné
10. etapČ akreditace VTP v ýR s platností do 31. 12. 2011, rozhodnutí o akreditaci
jsou pĜedávána po splnČní akreditaþních
podmínek na základČ žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udČlení
akreditace jsou údaje uveĜejnČné na webu
SVTP ýR, v Elektronickém katalogu VTP
SVTP ýR. ÚþastníkĤm porady byly pĜedány informaþní materiály s platnými kritérii.
Vyzval pĜítomné Ĝeditele VTP, které splĖují podmínky akreditace, k zaslání žádostí
o akreditaci.
Informoval o pĜípravČ 11. etapy akreditace
VTP v ýR dle stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Podmínky
a kritéria jsou umístČny na www.svtp.cz, þást
zápisy z jednání komise pro akreditaci.
MČĜení výkonnosti VTP – metodika hodnocení – P. Švejda uvedl návrh hodnotit þinnost mČĜitelnými a srovnatelnými parametry; tyto parametry projednat v projektovém
týnu NS VTP v ýR a schválit na jednání
výboru SVTP ýR 20. 9. 2011
Dále P. Švejda informoval o projektu
MŠMT „SPINNET“ – zahájení Ĝešení od 1.
9. 2011, klíþové aktivity, monitorovací ukazatele, partneĜi.
V rámci diskuse byly pĜedloženy tyto nejdĤležitČjší informace:
– v rámci pĜipravené NIS ýR jsou v analytických podkladech (str. 89) uvedeny
nepravdivé informace o úloze Czechinvestu pĜi provádČní akreditace VTP, v odkazu na uvedenou webovou stranu jsou
nepravdivé údaje o akreditovaných VTP,
které poškozují SVTP ýR (P. Švejda)
– informace o úhradČ þlenských pĜíspČvkĤ
SVTP ýR – k datu porady uhradilo 43
právnických osob ze 44 a všech 17 fyzických osob I. NČmeþková)

– na konferenci a jednání orgánĤ ICSTI
bylo schváleno zaĜazení VTP do mezinárodní agendy vČdeckotechnických informací na návrh ýR, v souladu s charakteristikou základních typĤ VTP (P. Švejda)
– informace o zaþínající spolupráci s VTP
v BosnČ a HercegovinČ (V. HĜiba)
– plnČní funkcí Podnikatelského centra Slaviþín (R. BezdČk)
– základní typy a funkce VTP v ýR (P. Švejda)
– složité cokoliv mČĜit v rámci plnČní funkcí
VTP (D. Sobieská)
– cílem je stanovit objektivnČ ovČĜitelné
a obecné parametry hodnocení þinnosti
a výsledkĤ VTP (P. Švejda)

(seed fond, pilotní projekt, existence skautĤ, kouþe).
P. Porák informoval o aktuálních tĜech
problémech programu Prosperita, které
de¿noval jako nedostatek úspČchu (nevyþerpané ¿nanþní prostĜedky), modelový
neúspČch (VTP Pardubice) a poplašná
zpráva (je „pĜeparkováno“); špatné zajištČní realizace projektĤ, preferovat brown¿eldy (ne green¿eldy), preferovat rozšiĜování
a zdokonalování pĜed výstavbou nových
VTP.
Oba vystupující odpovídali na þetné dotazy pĜítomných. P. Švejda v závČru podČkoval hostĤm za kvalitní vystoupení a potvrdil

zájem o další spolupráci SVTP ýR s MPO
a CzechInvest v této oblasti.
Q

V další þásti jednání informoval P. Švejda o:
pĜípravČ úþasti SVTP ýR, VTP a inovaþních ¿rem v nich umístČných v jednotlivých þástech INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ýR
(6. – 9. 12. 2011):
– sympozium (18. roþník) – v rámci Mezinárodní vČdeckotechnické spolupráce
7. 12. 2011 prezentovat vybrané VTP
– veletrh invencí a inovací (18. roþník) – prezentovat Národní síĢ VTP
v ýR, jednotlivé VTP a inovaþní ¿rmy
v nich umístČné vþetnČ inovaþních
¿rem, které dosáhly inovaþní zralosti
a opustily VTP
– Cena Inovace roku 2011 (16. roþník) – pĜihlásit inovaþní produkty inovaþních ¿rem
do soutČže (podmínky viz www.aipcr.cz)

VTP v ýR se mohou pĜihlásit svými projekty do programu dvoustranné vČdeckotechnické spolupráce Aktivity MOBILITY, vyhlašovanému MŠMT; pĜedány
informaþní materiály KONTAKT 2011
(úþastníkĤm porady byly dále pĜedány
tyto materiály: INFO desky SVTP ýR,
Systém inovaþního podnikání v ýR, ip
tt 2/2011, CD ROM Technologický pro¿l
ýR, verze 11; brožura Cena Inovace roku
2011; INOVACE 2011, Týden výzkumu,
vývoje a inovací v ýR);
Mezinárodní porada ĜeditelĤ VTP byla
hodnocena jako velmi úspČšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ýR vþetnČ spolupráce
s mezinárodními partnery a byla ocenČna
dlouholetá spolupráce SVTP ýR s MPO
a CzechInvest.
P. Švejda podČkoval pĜedstavitelĤm VÚB
a PIP HavlíþkĤv Brod za vytvoĜení velmi
dobrých podmínek pro uskuteþnČní mezinárodní porady, zejména J. Boumovi.
Další mezinárodní porada ĜeditelĤ VTP
se uskuteþní v Podnikatelském inkubátoru
VŠB – TU Ostrava ve dnech 7. – 8. þervna
2012.
P. Š.
Q

Následovala prezentace ¿rmy AdvaICT,
Brno, kterou pĜednesl P. Škrla.
V úvodu druhého dne porady se uskuteþnilo jednání 85. výboru SVTP ýR. Jednání projektového týmu Národní síĢ VTP
v ýR a akreditaþní komise se neuskuteþnila z dĤvodu, že žádný VTP nepodal žádost
o akreditaci. ObČ jednání se uskuteþní 20.
9. 2011.
Od 10 hodin seznámil P. KoláĜ s aktuálním stavem projektĤ vþetnČ ¿nancování
v rámci program Prosperita II (napĜ. registraþní žádosti, plné žádosti, žádosti o platbu, regionální nevyváženost, využívání
brown¿eldĤ, þisté pĜíjmy), programu Czech
Accelerátor (nová výzva Poradenství –
rozšíĜení pĤsobnosti ¿rem do zahraniþí, 6
mČsíþní stáže napĜ. do Izraele, Švýcarska,
Singapuru), projekt Inovaþní ekosystém
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Generální shromáždČní
Uskuteþnilo se 19. 5. 2011 v BrnČ v hotelu VoronČž. Bohužel ani letos se výraznČ nezvýšila úþast þlenĤ na GS, pĜestože
na nČm probČhla volba nového Ĝídícího
výboru – na shromáždČní se dostavilo jen
24 individuálních þlenĤ a 8 zástupcĤ þlenĤ
kolektivních. Jednání shromáždČní mČlo
obvyklý program – po uvítání, volbČ pĜedsedajícího a mandátové, volební a návrhové
komise byla nejobsáhlejším bodem jednání
GS zpráva prezidenta doc. Ing. K. Šperlinka, CSc. o þinnosti ýSNMT za uplynulé
období, po níž následovaly zpráva o hospodaĜení a zpráva kontrolní komise. Po zprávČ
mandátové komise probČhly volby nového
Ĝídícího výboru a kontrolní komise na období 2011 – 2015 (viz usnesení). Následovalo
vyhlášení Ceny ýSNMT za rok 2011, která
byla udČlena Ing. Otakaru Brennerovi, CSc.
Ten pak pĜednesl pĜednášku na téma „Austenitické ocele“. Po vyhlášení výsledkĤ voleb bylo jednání pĜerušeno a výbor zvolil nového prezidenta spoleþnosti doc. Ing. Karla
Šperlinka, CSc., který pĜedstavil nástin þinnosti spoleþnosti v nadcházejícím období.
Po diskusi bylo schváleno usnesení GS. Se
zprávou za minulé období jste již byli seznámeni v minulém þísle Zpravodaje.

Usnesení generálního shromáždČní
Generální shromáždČní:
1. PĜijímá a schvaluje
1.1 zprávu o þinnosti výboru ýSNMT
za období od minulého generálního
shromáždČní, pĜednesenou prezidentem spoleþnosti Doc. Ing. K. Šperlinkem, CSc.
1.2 zprávu o hospodaĜení v roce 2010,
pĜedloženou hospodáĜem spoleþnosti
Ing. L. Krausem
1.3 zprávu revizní komise pĜednesenou
þlenem revizní komise spoleþnosti
Ing. V. Oþenáškem, CSc.
2. Schvaluje
2.1 prĤbČh tajných voleb, ve kterých byl
zvolen Ĝídící výbor ýSNMT ve složení:
1. Ing. Otakar Brenner, CSc. – SVÚM a.s.
2. Ing. Jana Horníková, Ph.D. – FSI,VUT
Brno
3. RNDr. Josef Kasl, CSc. – Škoda Výzkum, PlzeĖ
4. Prof. Ing. JiĜí Kliber, CSc. – VŠB-TU
Ostrava
5. Ing. Libor Kraus – Comtes FHT, PlzeĖ
6. Ing. JiĜí Krejþík, CSc. – SVÚM, a.s. Praha
7. Prof. Ing. Petr Louda, CSc. – FS TU Liberec
8. RNDr. Kristian Máthis, Ph.D. – MFF UK
Praha
9. Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
10. Ing. JiĜina Shrbená – Inova Pro, Praha
11. Ing. OldĜich Schneeweis, DrSc.
12. Prof. Ing. Josef Steidl, CSc. – FS,
ýVUT Praha
13. Ing. Pavel StolaĜ, CSc. Ecosond, s.
s r.o.
14. Prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., FSI,
VUT Brno
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15. Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. – AIP ýR
Praha
16. Prof. Ing. JiĜí Švejcar, CSc. – FSI, VUT
Brno
17. Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. – FS, ýVUT
Praha
2.2 prĤbČh tajných voleb, ve kterých byla
zvolena revizní komise ýSNMT ve složení:
1. Dr. Ing. Miroslav ýerník, CSc. – TU Liberec
1. Doc. RNDr. Dagmar Jandová, Ph.D. –
VZÚ PlzeĖ
2. Ing. V. Oþenášek, CSc. – SVÚM a.s.
2.3 zmČnČnou výši þlenských pĜíspČvkĤ
na rok 2011
þiní pro individuálního þlena 300 Kþ,
pro studenta a nepracujícího dĤchodce
50 Kþ,
kolektivního þlena – 1000 Kþ a 5000 Kþ
služby
3. Ukládá novČ zvolenému Ĝídícímu výboru:
– pokraþovat v úspČšných aktivitách zamČĜených na doktorandy a další mladé pracovníky
– ukonþit þinnost Centra výzkumu nových
materiálĤ a technologií
– na druhém zasedání Ĝídícího výboru vypracovat plán þinnosti do pĜíštího GS
– pokraþovat ve vydávání Zpravodaje a internetových stránek spoleþnosti
– pokraþovat ve spolupráci se Spoleþností
nauky o kovech
– þlenĤm ýSNMT aktivnČ podporovat þasopis Inženýrská Mechanika
– ukonþit aktivity spoleþnosti ýESTR
– pokraþovat v zahraniþních aktivitách
– zaslat toto usnesení všem þlenĤm
novČ zvolené kontrolní komisi
– na nejbližším zasedání zvolit pĜedsedu
4. Bere na vČdomí
– že na prvém zasedání nového výboru byl prezidentem ýSNMT zvolen
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., prvním viceprezidentem a statutárním zástupcem
prof. Ing. JiĜí Švejcar, CSc. a statutárním
zástupcem Ing. Libor Kraus

Zleva O. Brenner, K. Šperlink

Cena ýSNMT
Jednání GS bylo i v letošním roce pĜíležitostí pro vyhlášení Ceny ýSNMT za rok
2010. Komise pro udČlování ceny ýSNMT
navrhla v letošním roce jen jednoho kandidáta, kterého Ĝídící výbor jednomyslnČ
potvrdil. Prezident spoleþnosti tak mohl
pĜedat tradiþní cenu – broušený pohár –
Ing. Otakaru Brennerovi, CSc.

Mezinárodní konference
METAL 2011
Metalurgická sympozia a konference METAL si vydobyla za posledních více než 19
let významné postavení mezi þeskou a zahraniþní odbornou veĜejností. KaždoroþnČ
se na nich v kvČtnu setkávají vČdeþtí a výzkumní pracovníci s pracovníky výrobní praxe, aby prezentovali své pĜednášky, sestavili a ukázali poster a následnČ diskutovali
o perspektivách rozvoje výroby a používání
kovĤ. Tradiþní akce, založená v roce 1992
pĜedevším za úþelem prezentace výsledkĤ
oceláĜského prĤmyslu, se postupnČ vyvíjela
a v souþasné dobČ je významnČ zamČĜena
také na moderní materiály a technologie jejich výroby a zpracování.
20. jubilejní roþník konference METAL
2011 se konal ve dnech 18. – 20. kvČtna
2011. OrganizátoĜi konference, zejména
s ohledem na v posledních dvou letech rostoucí zájem, pĜešli od desetiletého pobytu
v hotelu Atom ve Vítkovicích, pĜes šestileté pĤsobištČ v Hradci nad Moravicí, jeden
rok v hotelu Relax v RožnovČ pod RadhoštČm do brnČnského hotelu VoronČž pro rok
2011. Na pĜípravČ konference se podílely
¿rma TANGER, spol. s r.o. spolu s VŠB –
TU Ostrava., protože drtivá vČtšina garantĤ
symposií jsou z VŠB -TU Ostrava.
V programu plenárního zasedání byly pĜipraveny a odeznČly 3 pĜednášky. Po nich nastala jednání v pČti symposiích – Symposium
A - Pokroková výroba železa a oceli (33 prezentací), Symposium B – TváĜení kovĤ (36
prezentací), Symposium C – Výrobky z oceli
a jejich vlastnosti (41 prezentací), Symposium D – Povrchové inženýrství (37 prezentací), Symposium E – Neželezné kovy a slitiny
(48 prezentací), Symposium F – Ekonomika
a Ĝízení metalurgické výroby (36 prezentací).
V posterové sekci bylo pĜedstaveno 53 posterĤ. Souþásti konference bylo 5 výstav ¿rem
Comtes FHT a.s., Linde Gas a.s., Carl Zeiss
spol. s r.o., Regionální inovaþní strategie Jihomoravského kraje a MIKRO, spol. s r.o.
Hodnotíme-li z vČdeckého hlediska celkový prĤbČh konference tak by se dalo Ĝíct,
že v uplynulých dvou letech došlo k nárĤstu
pĜíspČvkĤ na dvojnásobek. Je to zpĤsobeno
tím, že se podaĜilo již v roce 2009 a opakovanČ i v roce 2010 sestavit sborník s anglickými pĜíspČvky a zaĜadit ho do Conference
Proceedings v Thomson Reuters (TR) tedy
do databáze Web of Knowledge. Do budoucna by se ale nemČlo jít jen cestou zvyšování
poþtu pĜíspČvkĤ, ale také cestou zlepšování kvality, aby pĜíspČvky, které se budou
ucházet o TR, reprezentovaly: 1. ucelený

parametrem pĜi rozhodování o úþasti jsou
dnes body získané za pĜíspČvky do databáze RIV zastiĖující možnost setkání a osobních kontaktĤ þlenĤ „metalogra¿cké komunity“. ZmČnit zaĜazení konference je nutnou
podmínkou a výzvou pro organizátory pro
to, aby se pĜíští konference uskuteþnila
za úþasti na úrovni pĜedchozích roþníkĤ.

ŠKODA VÝZKUM s.r.o. spoleþnČ s Ústav
materiálového inženýrství fakulty strojní ýVUT v Praze a Výzkumný a zkušební
ústav PlzeĖ s.r.o. spolu s ýeskou spoleþností pro nové materiály a technologie
a Inženýrskou akademií ýeské republiky
uspoĜádala 12. konferenci „PĜínos metalogra¿e pro Ĝešení výrobních problémĤ“, která
se koná s tĜíletou periodou. Na základČ do-

hody se slovenskými partnery se tato akce
stĜídá v roþních intervalech s konferencemi
„Metallography“ a „Fraktogra¿a“ poĜádanými na Slovensku. Zatímco „Metallography“
je mezinárodní a je spíše zamČĜena na teoretické problémy a „Fraktogra¿a“ je vČnována porušování materiálu a jeho projevĤm
na lomových plochách, pĜedstavuje konference „PĜínos metalogra¿e“ setkání þeských
a slovenských metalografĤ a zabývá se, jak
už název napovídá, Ĝešením praktických výrobních a provozních problémĤ.
I když se tato konference tradiþnČ konávala v západoþeských lázních, letošní se
uskuteþnila, podobnČ jako již tĜi pĜedchozí,
v severních ýechách od 14. do 16. þervna
v pĜekrásném lázeĖském mČsteþku LáznČ
Libverda vklínČném mezi hĜbety Jizerských
hor. Na konferenci se sešlo 72 pracovníkĤ
z institucí zabývajících se metalogra¿í þi
spíše dnes již materiálogra¿í v ýeské i Slovenské republice a dva zahraniþní hosté.
Na konferenci bylo prezentováno 43 pĜíspČvkĤ a 4 ¿remní prezentace. Na úvod konference byl promítnut ¿lm natoþený v roce
1987 pojednávající o práci v metalogra¿cké
laboratoĜi. V hlavních rolích v nČm vystupovali i dvČ osobnosti neodmyslitelnČ spojené
s touto konferencí, a to doc. Ing. František
Jandoš, CSc. a prof. Ing. Petr Zuna, CSc. –
dČkan FS ýVUT Praha. Pak následoval blok
pĜednášek vČnovaný výrobČ, tváĜení a tepelnému zpracování ocelí. I pĜestože úþast v letošním roce byla o poznání nižší než v roþnících pĜedcházejících, lze odborný program
konference hodnotit jako velmi dobrý. SvČdþila o tom i pĜítomnost pĜihlášených v pĜednáškovém sále, pĜestože po celou dobu trvání konference bylo nádherné letní poþasí
lákající spíše k vycházkám do okolní pĜírody.
PĜestože se organizátoĜi snaží udržet
vložné na nízké úrovni a za posledních šest
let se nijak výraznČ nezvýšilo, byla zĜejmČ
jednou z pĜíþin snížené úþasti i souþasná
ekonomická situace. NicménČ zásadním

Ze života

þinnosti se rozhodlo zvýšit platby za služby AVO o 30 %.

obvykle ještČ s jinou partnerskou organizací. Pro zájemce tak bylo uspoĜádáno šest
specializovaných semináĜĤ „O možnostech a problémech ¿nancování výzkumu
a vývoje“ v Praze a v BrnČ.
PĜipomínáme, že Asociace nabízí v rámci projektu OKO AVO zdarma semináĜe
na rĤzná témata, které by mČly zájemcĤm nejen pomoci nalézt ¿nanþní podporu pro Ĝešení projektĤ výzkumu a vývoje,
ale i poradit s jejich úþetnictvím apod.
SemináĜe lze uskuteþnit i pĜímo na pracovištích ¿rem.
Výsledky projektu OKO AVO byly také
prezentovány na ĜadČ konferencí, výstav
a veletrhĤ. V prvé ĜadČ to byla konference Kotle a energetická zaĜízení 2011
v BrnČ, jejíhož poĜádání se Asociace
tradiþnČ úþastní. Se svými pĜíspČvky
vystoupili zástupci AVO i na dalších konferencích a semináĜích uspoĜádaných
jinými organizacemi. AktivnČ se zástupci AVO úþastnili rovnČž XV. konference
Výzkumného ústavu stavebních hmot
„Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky“ konané v þervnu 2011 v Telþi.

(ukonþený) výzkum nebo jeho etapu, 2. aby
nedocházelo k recyklaci starších þlánkĤ, kde
se vyskytují notoricky známé obrázky a grafy,
3. aby v pĜípadČ matematického modelování
byl konkrétní pĜedpoklad nebo již provozní þi
laboratorní ovČĜení, pokud se nejedná o þistČ
teoretický pĜíspČvek.
ýeské þi na našem území pĤsobící ¿rmy z celé problematiky METALu si zatím
ale bohužel neuvČdomují, že neúþast jejich
odborníkĤ na konferenci vede k uzavírání
se do ulity vlastního podniku, protože jejich
odborníci nemají pĜedstavu, co se v tČchto
a sousedních podnicích dČje, co je pĜínosného na zahraniþních pĜíspČvcích a tak užiteþné
informace neproudí tímto smČrem. Na druhé
stranČ zostĜující se konkurence zĜejmČ nenahrává velkému zviditelĖování výsledkĤ.
20. jubilejní konference METAL byla významná také tím, že se na ní už po tĜetí udČlovala Cena Konference Metalu, tentokrát
þlenĤm programového výboru.
S pĜihlédnutím k pĜíznivým ohlasĤm, které prĤbČh konference METAL 2011 zanechal v jejích úþastnících, také s ohledem
na nutný poþet šesti místností pro pĜednášení symposií, rozhodl se pĜípravný výbor
uspoĜádat 21. roþník rovnČž v hotelu VoronČž v BrnČ od 23. do 25. 5. 2012.

Konference PĜínos metalografie
PĜínos metalogra¿e pro Ĝešení
výrobních problémĤ

NejvČtší objem prací byl v období od poslední zveĜejnČné informace v této rubrice
vČnován:
Q pĜípravČ a zajištČní valného shromáždČní Asociace výzkumných organizací a plnČní úkolĤ vyplývajících z jeho usnesení.
Informace o prĤbČhu a závČrech tohoto
shromáždČní byla publikována v ip&tt þ.
2/2011.
Na základČ usnesení valného shromáždČní byli jmenování þestnými þleny pĜedsednictva Asociace výzkumných organizací Ing. Milan Holl, CSc., Ing. Jaroslava
Ledererová, CSc., RNDr. VojtČch Orel,
CSc., prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
a Ing. Miroslav Roule, CSc. Tímto jmenováním byla ocenČna jejich dlouholetá aktivní
práce v pĜedsednictvu AVO.
Valné shromáždČní schválilo opatĜení
k posílení aktivit AVO v oblasti popularizace výsledkĤ aplikovaného výzkumu
a vývoje vþetnČ jejich ¿nanþní podpory
ze strany þlenĤ AVO. Pro ¿nancování této

Odborné akce
v druhém pololetí 2011
Spoleþnost ýSNMT
Akce: Juniormat 2011
Termín: 7.–9. 9. 2011
Místo: Brno, VUT
Garant: prof. Ing. JiĜí Švejcar, CSc.
Kontakt: http://csnmt.fme.vutbr.cz/
juniormat/
Akce zrušena pro malý zájem
Spoleþnost ýSNMT
Akce: 3. roþník konference NANOCON 2011
Termín: 21. – 23. 9. 2011
Místo: Olomouc
Garant: Ing. JiĜina Shrbená
Kontakt: www.nanocon.cz
Spoleþnost ýSNMT
Akce: 6. konference Zvyšování životnosti
komponent energetických zaĜízení
v elektrárnách
Termín: Ĝíjen 2011
Místo: Srní
Garant: prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.hc
Kontakt: www.skodavyzkum.cz/srni/
Spoleþnost ýSNMT
Akce: Vakuové tepelné zpracování
a tepelné zpracování nástrojĤ
Termín: 22. – 23. 11. 2011
Místo: Jihlava
Garant: Ing. Pavel StolaĜ, CSc.
Kontakt: Ing. Alexandra Musilová,
e-mail: musilova@ecosond.cz
K. Š.

PĜehled vybraných aktivit AVO
Q

Q

Hlavní bČžnou þinností AVO byla jako
obvykle poradenská þinnost v oblasti stávajících projektĤ výzkumu a vývoje
a vyhlašovaných dalších programĤ podpory výzkumu a vývoje. Konkrétní dotazy se týkaly pĜedevším zmČn, které pĜinesla novelizace zák. þ. 130/2002 Sb.
a uplatnČní zásad „Rámce Spoleþenství
pro státní podporu VaVaI“ v þeské praxi.
Uvedenou poradenskou þinnost poskytovaly i regionální poboþky AVO v BrnČ
a OstravČ.
V rámci Ĝešení projektu OKO AVO uspoĜádala Asociace Ĝadu semináĜĤ o možnostech a problémech ¿nancování výzkumu a vývoje, které byly vČnovány kromČ
obecných informací i vybraným aktuálním
tématĤm, pĜedevším pak novým výzvám
programĤ MPO a TA ýR. SemináĜe byly
organizovány jak pĜímo na pracovištích ¿rem, které o nČ projevily zájem, tak formou
specializovaných semináĜĤ poĜádaných
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AVO spolu se SP ýR pĜipravuje v rámci
Mezinárodního strojírenského veletrhu
2011 v záĜí v BrnČ již tradiþní akci s názvem „Konzultaþní den k problematice
výzkumu, vývoje a inovací“.
AVO se nadále aktivnČ úþastnila práce
„Technologické agentury ýR“ jak prostĜednictvím svých zástupcĤ v orgánech
TA ýR a v programu ALFA, tak nyní i zapojením svých expertĤ do tvorby zadávací dokumentace a pĜíslušných dalších
dokumentĤ pro programy ALFA, OMEGA
i Centra kompetencí. Asociace také navrhla nČkolik svých zástupcĤ do rad pĜíslušných programĤ.
Pokraþuje spolupráce s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, a to pĜedevším
prostĜednictvím jejích þlenĤ z podnikatelské
oblasti a prostĜednictvím zástupcĤ AVO,
kteĜí jsou þleny poradních orgánĤ (odborných komisí). V rámci této spolupráce AVO
zaslala pĜipomínky k materiálu „Metodika
hodnocení výsledkĤ výzkumných organizací a hodnocení výsledkĤ ukonþených programĤ (platná pro rok 2012)“.
V souvislosti s navrhovanými zmČnami
v zákonu o daních z pĜíjmĤ (ZDP) byla
navržena i zmČna §34 – daĖové zvýhodnČní nákladĤ na VaV. PĜíslušný odstavec
(kromČ zmČny struktury a þíslování) by
mČl rozšíĜit možnosti daĖovČ zvýhodnČných nákladĤ i na poĜízení služeb a nehmotných výsledkĤ výzkumu a vývoje
od výzkumných organizací (VO). PĤvodní
návrh zahrnoval pouze veĜejné vysoké
školy a v.v.i. AVO proti této diskriminaci
VO jiných právních forem protestovala
a spoleþnou snahou i s dalšími institucemi (napĜ. MPO a MZe) a zástupci podnikatelské sféry v RVVI se (snad?) podaĜilo
rozšíĜit toto zvýhodnČní na všechny VO,
které mají nárok na institucionální ¿nancování. Navíc by tyto náklady mohl daĖový poplatník uplatnit ještČ s 20% zvýhodnČním. Také by mČl být zvýhodnČn meziroþní nárĤst výdajĤ na VaV o 10 %.
Zástupci AVO pokraþovali ve svých þinnostech v pracovní skupinČ MŠMT pro využívání evropského fondu regionálního rozvoje v programovacím období 2007 – 2013
a v monitorovacím výboru Operaþního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Zástupci AVO jako þlenové Rady programu
EUREKA zajišĢují hodnocení nových projektĤ programu EUREKA. Vzhledem k rozšíĜení statutu Rady o program Eurostars,
zajišĢují nejen hodnocení nových projektĤ,
ale i kontrolní þinnost spojenou s poskytováním ¿nanþní podpory projektĤm Eurostars.
K této þinnosti byly vydány i pĜíslušné
„Pokyny“ a další formuláĜe pro pĜíjemce.
V první polovinČ roku se konala závČreþná oponentní Ĝízení výzkumných zámČ-

Chemie pod širým nebem
aneb aktivity pro širokou veĜejnost
k oslavČ Mezinárodního roku chemie
Rok 2011 byl organizací UNESCO vyhlášen Mezinárodním rokem chemie. Hlavním
cílem tohoto kroku je zlepšit porozumČní
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rĤ (VZ) organizací jiných právních forem
než VŠ a v.v.i. Výkonný pĜedseda AVO
se z titulu funkce vedoucího hodnotící
komise tČchto výzkumných zámČrĤ (tato
komise MŠMT pracuje od r. 2003) zúþastnil þásti tČchto oponentních Ĝízení, kdy
se jednalo pĜevážnČ o výzkumné zámČry
s „prĤmyslovou“ tématikou. Ve všech pĜípadech bylo konstatováno, že VZ splnily
svĤj úþel. Jejich pĜíjemci splnili nejen pĤvodnČ deklarované cíle, ale vytvoĜili i Ĝadu
výsledkĤ podle RIV, které umožní jejich
institucionální podporu v dalších letech
(hodnocení podle RIV nebylo samozĜejmČ v cílech VZ stanovených v r. 2003).
PĜedevším však VZ pomohly tČmto dnes
pĜevážnČ soukromým ¿rmám „pĜežít“ období privatizace oborových výzkumných
ústavĤ, zkonsolidovat jejich Ĝešitelské
týmy a pĜispČt i podstatnou mČrou ke zvýšení konkurenceschopnosti ýeské republiky v daném oboru.
Q Pokraþovala spolupráce se Svazem prĤmyslu a dopravy ýR a zejména spolupráce s AIP ýR na Technologickém pro¿lu
ýR, kde Asociace jako garant zajistila
aktualizaci þásti údajĤ. Spolupráce AVO
s AIP ýR pokraþovala také úþastí jejích
zástupcĤ v orgánech AIP ýR a spoluprací
v rámci þasopisu ip&tt. Asociace se rovnČž
podílí na pĜípravČ INOVACE 2011 (Týden
výzkumu, vývoje a inovací v ýR) poĜádané
AIP ýR a vyzvala své þleny k úþasti v soutČži Cena Inovace roku 2011.
Q AVO pokraþuje ve spolupráci s ýeskou
technologickou platformou rostlinných biotechnologií jako její þlen.
Q AVO se úþastní jako partner (bez ¿nanþního pĜíspČvku) i nČkolika projektĤ v rámci OP VK a OP VaVpI. Spolupracuje tak
na projektech Výzkumného ústavu pícnináĜského, Centra dopravního výzkumu,
Technologického centra AV ýR a dalších.
Q Asociace výzkumných organizací byla opČt
požádána o komentáĜ k nČkolika þlánkĤm
v þasopise EKONOM, pojednávajících
o výzkumných ¿rmách – þlenech AVO.
Q Sekretariát AVO v souladu s usnesením
valného shromáždČní AVO rozeslal všem
þlenĤm Asociace Dohodu o úhradČ
þlenských pĜíspČvkĤ a služeb poskytovaných AVO. S potČšením lze konstatovat, i když došlo na základČ usnesení VS
k dosti velkému zvýšení pĜíslušných þástek, že þlenové AVO berou své povinnosti
vyplývající z jejich þlenství v Asociaci velmi odpovČdnČ a vČtšina z nich uhradila
své platební závazky v dobČ splatnosti.
 Sekretariát AVO rozesílal prĤbČžnČ
všem þlenĤm Asociace zajímavé zprávy z oblasti výzkumu a vývoje, upozornČní na termíny vyhlašovaných veĜejných soutČží na programy výzkumu

a vnímání chemie za strany veĜejnosti, posílit mezinárodní spolupráci mezi chemickými spoleþnostmi, vzdČlávacími institucemi,
prĤmyslem a vládním i nevládním sektorem,
zdĤraznit roli chemie pĜi Ĝešení globálních
výzev a potĜeb tohoto svČta a pĜiblížit chemii
pĜedevším mladým lidem. Rok 2011 je zároveĖ rokem, kdy si celý svČt pĜipomíná udČ-

a vývoje vþetnČ informací k vyplĖování
pĜíslušných žádostí, odpovČdi na nejþastČjší dotazy z oblasti výzkumu a vývoje, pozvánky na zajímavé semináĜe
a konference, aktuální informace z EU,
upozornČní na nové legislativní dokumenty a další informace.
ýinnost obecnČ prospČšné spoleþnosti
„Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.“
(zkrácenČ AVO, o.p.s.)
Tuto spoleþnost založila Asociace výzkumných organizací pĜedevším proto, aby
postupnČ pĜevzala výzkumné aktivity dosud
provozované Asociací. V minulých letech
tak AVO, o.p.s. v jisté míĜe þinila, ale nejvČtší výzkumný projekt – Oborovou kontaktní
organizaci AVO – stále Ĝešila Asociace.
Od r. 2011 však dochází k postupnému pĜedávání i této þinnosti z AVO
na AVO,o.p.s., která se pro¿lovala jako výzkumná organizace podle zák. þ. 130/2002
Sb., v platném znČní.
V rámci programu EUPRO II byl pĜijat
k podpoĜe její projekt Oborová kontaktní
organizace cíleného výzkumu pro pĜípravu þeských subjektĤ k mezinárodní spolupráci; r. 2013 -2014. Tento projekt zaþala
AVO, o.p.s. Ĝešit od bĜezna 2011. V souvislosti s tím došlo i k personálním zmČnám
v AVO i AVO, o.p.s. Projekt v letech 2011
a 2012 navazuje na úspČšnou spolupráci AVO s Technologickým centrem AV ýR
na projektu BISONet (síĢ Enterprise Europe
Network v ýR), kterou tímto rozšíĜí. Od r.
2013 pak projekt pĜevezme aktivity souþasné OKO AVO.
Zasedání pĜedsednictva AVO
PĜedsednictvo Asociace zasedalo:
Q

25. 3. 2011 ve Výzkumném ústavu
bramboráĜském HavlíþkĤv Brod, s.r.o.,

21. 4. 2010 v ÚJV ěež, a.s., bezprostĜednČ
po valném shromáždČní AVO;

Q

Hlavní témata jednání:
 viz výše uvedená témata;
 založení mediální komise AVO;
 jednání s PSP ýR ohlednČ prosazení
kandidátĤ AVO do Kontrolní komise TA ýR;
 jmenování tajemníka AVO (Jitka
Schránilová);
 ukonþení þlenství jednoho þlena AVO.
Kontakt:
Asociace výzkumných organizací,
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
tel/fax: 241 493 138, tel. 239 041 998,
e-mail: avo@avo.cz,
www: http://www.avo.cz.
K. M.

lení Nobelovy ceny za chemii Marii Curie;
jedním z cílĤ roku chemie je tak i zdĤraznit
a vyzdvihnout roli žen ve vČdČ jako takové
a v chemii zvláštČ.
ýeská republika se prostĜednictvím Koordinaþní komise k mezinárodnímu roku
chemie 2011, v níž je zastoupena i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

úþastní Ĝady aktivit, zamČĜených na rĤzné
cílové skupiny a splĖujících zmínČné cíle.
První akcí v ýeské republice byla lednová
SnídanČ vČdkyĖ, která se konala na Akademii vČd v Praze a pĜi níž významné vČdkynČ
diskutovaly na téma „Chemie v životČ, ženy
ve vČdČ, ženy v chemii“. SnídanČ se zúþastnily prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. z Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Ing. Jitka
Moravcová z VŠCHT Praha, prof. Ing. Gabriela BasaĜová, DrSc. z VŠCHT Praha,
Mgr. Jana Roithová, Ph.D. z PĜírodovČdecké
fakulty UK Praha a Ing. Dana Nachtigalová,
Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie vČd ýR.

Chemická show v podání Michaela
Londesborougha, foto Z. Wagner

S pĜíchodem pĜívČtivého jarního poþasí odstartovala také série akcí pro veĜejnost pod
širým nebem. V kvČtnu probČhla v pražských
Dejvicích, sídle významných vzdČlávacích institucí v oblasti pĜírodních a technických oborĤ, akce Chemie a paliva, kterou spoleþnČ
s dalšími partnery uspoĜádala VŠCHT Praha. NávštČvníci mČli možnost prohlédnout si
napĜ. automobily pohánČné zemním plynem,
mobilní laboratoĜ pro analýzu pohonných
hmot þi se seznámit s alternativními palivy
z vodních Ĝas, shlédnout mohli také atraktivní experimenty a chemickou show. Souþástí
programu byla panelová diskuze na téma
„Energetické zdroje budoucnosti“ za úþasti
expertĤ z VŠCHT Praha, Pražské plynárenské a Ústavu jaderného výzkumu v ěeži, urþená pĜedevším stĜedoškolákĤm.
BezkonkurenþnČ nejnabitČjším mČsícem
z hlediska outdoorových akcí zamČĜených
na propagaci a popularizaci vČdy a che-

Chemický jarmark v PĜíbrami, foto autorka

mie byl zatím jednoznaþnČ þerven, kdy se
VŠCHT Praha zúþastnila VČdy v ulicích
v Liberci a na KladnČ a Chemických jarmarkĤ v PĜíbrami, Liberci, OstravČ a Pardubicích, vždy za velkého zájmu žákĤ a studentĤ, kteĜí pĜicházeli v dopoledních hodinách
organizovanČ se svými tĜídami, ale ti, které
ukázky rĤzných vČdeckých institucí zaujaly, i samostatnČ v odpoledních hodinách.
Velkému zájmu nestudentské populace se
tČšily napĜ. stánky odkazující na zdravé potraviny, þi naopak jejich falšování a k dalším
ukázkám chemického výzkumu „v praxi“.
Cílem chemických jarmarkĤ je ukázat, že
chemie není jen nepĜíliš populární školní
pĜedmČt þi nČco, co škodí našemu životnímu prostĜedí. Akce tohoto typu má ambici
chemii nejen propagovat a popularizovat,
ale také pĜedstavit chemii jako perspektivní vČdní obor a nepostradatelnou souþást
našeho každodenního života. Cílovou skupinou je pĜedevším mládež – stĜedoškolská
i za základních škol. Dosavadní zkušenosti
však také ukazují, že atraktivnČ pojaté stánky s dostatkem zajímavých demonstrací,
soutČží a interaktivních experimentĤ upoutají pozornost generace pĜedškolních dČtí
i dospČlých všech vČkových kategorií. Chemie nás totiž skuteþnČ obklopuje na každém kroku a každý z nás se s ní setkává.
ýervnovými akcemi naše aktivity na tomto poli nekonþí. Už v záĜí se v Praze-Dejvicích uskuteþní VČda v ulicích (20/9), která
pĜedstaví rĤzné vČdní obory, v pátek 23/9
bude þást VítČzného námČstí opČt patĜit
chemii, uskuteþní se zde pro tento rok poslední Chemický jarmark, na kterém se

VítČzové Cen kvality a vrcholoví
manažeĜi se setkali v Praze
V minulém þísle tohoto þasopisu byla
uveĜejnČna informace o tom, že ýeská
spoleþnost pro jakost založila Centrum
excelence, jehož hlavním posláním je propagovat Model excelence EFQM v ýeské
republice a napomáhat zde jeho implementaci. Jednou z akcí, na kterých se toto
centrum organizaþnČ podílelo, byla Konference vítČzĤ Cen kvality. Uskuteþnila se
14. þervna 2011 v Praze pod záštitou Rady
kvality ýeské republiky a ve spolupráci
s ýeskou manažerskou asociací.
Konference mČla dva hlavní tematické
bloky. První blok, moderovaný prezidentem

Za pĜedsednickým stolem úvodního bloku
„Kvalita institucí“: zleva R. Špicar (Svaz prĤmyslu a dopravy; Škoda Auto), moderátor P. Kafka
(ýeská manažerská asociace) a E. Tošenovský
(Evropský parlament).

ýeské manažerské asociace Pavlem Kafkou, byl zamČĜen na problematiku kvality
veĜejných institucí. PrávČ kvalitní fungování

Ukázky tĜídČní odpadu u stánku spoleþnosti
Eko-kom na jarmarku v PĜíbrami, foto autorka

Ukázky jednoduchých metod dĤkazu falšování potravin na libereckém chemickém jarmarku, foto autorka.

pĜedstaví Ĝada institucí – stĜedních i vysokých škol, soukromých ¿rem, ústavĤ Akademie vČd, atd. PĜijćte se podívat, okusíte
chemii vlastními smysly.
P. Kinzlová

þeských institucí (to znamená, že instituce
naplĖují svoje poslání za pĜimČĜených nákladĤ) je z hlediska podnikatelské veĜejnosti
jednou z klíþových podmínek pro zvýšení
výkonnosti a konkurenceschopnosti þeské
ekonomiky. V rámci tohoto prvního bloku
vystoupili, mimo jiných ĜeþníkĤ, poslanec
Evropského parlamentu Evžen Tošenovský
a pĜedstavitel Svazu prĤmyslu a dopravy
ýR Radek Špicar.
Cílem druhého programového bloku bylo
prezentovat zkušenosti organizací, které pĜi
zvyšování své konkurenceschopnosti aplikují proces sebehodnocení podle Modelu
excelence EFQM a které v rámci tohoto procesu získaly ocenČní na národní þi mezinárodní úrovni. Za ýeskou republiku vystoupil
pĜedstavitel ¿rmy ARAMARK, která je loĖským vítČzem Národní ceny kvality ýR. Ze
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TĜi ze zahraniþních pĜednášejících: paní S.
Kern (VAMED-KMB, Rakousko), P. Gemoets
(EFQM) a U. Jungk (RICOH Deutschland).

zahraniþí se zúþastnil napĜíklad pĜedstavitel ¿rmy RICOH Deutschland, vítČze ceny
kvality v NČmecku, a pĜedstavitelka ¿rmy
VAMED-KMB, která získala v roce 2010 mezinárodní (evropskou) cenu EFQM. Všichni
pĜedstavitelé ocenČných ¿rem prezentovali
svoje zkušenosti s procesem sebehodnocení, se zlepšovacími projekty, a hlavnČ s výslednými hmatatelnými bene¿ty.
Tato konference byla dobrou pĜíležitostí
nejen pro pasivní pĜijímání inspirativních
nápadĤ, ale úþastníci z Ĝad posluchaþĤ
i pĜednášejících mČli dostateþné množství
pĜíležitostí i pro neformální výmČnu názorĤ
a zkušeností. ýeská spoleþnost pro jakost
pĜedpokládá zopakování této akce tradiþnČ
po dvouletém intervalu, tedy v roce 2013.
Petr Koten
ýeská spoleþnost pro jakost

Kongres EOQ
Letošní vrcholná evropská – a zároveĖ
i svČtová – akce v oboru managementu
kvality, 55. kongres Evropské organizace
pro kvalitu (EOQ), se konal ve dnech 21.
až 23. þervna v Budapešti. Byl poĜádán
v rámci maćarského pĜedsednictví EU.
Aþ místo konání bylo „za humny“, ýeskou republiku zde zastupovali pouze þtyĜi úþastníci – tĜi pĜedstavitelé ýeské spoleþnosti pro jakost a spolu s nimi ještČ
další þlen ýSJ, loĖský European Quality
Leader Milan Hutyra z Ostravy.
Na evropských kongresech se pokaždé setkáváme i s mnoha mimoevropskými
pĜednášejícími a dalšími úþastníky, letošní
kongres však svým významem pĜekonával
hranice Evropy i nominálnČ, neboĢ byl zároveĖ koncipován jako SvČtový kongres kvality. Zúþastnilo se ho pĜibližnČ 600 delegátĤ
z více než 60 zemí. Logicky zcela jasnČ
pĜevažovali úþastníci z Maćarska, dále pak
mČli silné zastoupení odborníci z ýíny.
Všichni zástupci ýSJ, jmenovitČ místopĜedseda spoleþnosti pro mezinárodní vztahy Jan Hnátek, výkonný Ĝeditel Petr Koten
a Ĝeditelka úseku pro certi¿kaci osob Romana Hofmanová, vystoupili na kongresu
aktivnČ se svými pĜíspČvky, navíc se nČkteĜí
z nich zúþastnili zasedání orgánĤ EOQ, jako
jsou PRU (Personal Registration Unit) a General Assembly.
A co významného kongres, jehož mottem
bylo Navigating Global Quality in a New Era,
pĜinesl a jaké poznatky a zážitky si z kongresu
naši úþastníci odnesli? Odpovídá Petr Koten:
Letošní kongres byl svým rozsahem
témat a poþtem pĜednášejících (cca
150) natolik bohatý, že každý úþastník
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si mohl najít „své“ téma. SamozĜejmČ
zajímavé byly pĜednášky v rámci plenárních zasedání, kde vystoupil i þeskému
publiku dobĜe známý Gregory H. Watson
s pĜednáškou na téma návratu k základním principĤm managementu kvality. Asi
nejvČtším pĜínosem (s ohledem na možnost aplikace získaných informací v praxi) byla úþast na sekcích a pĜednáškách,
které byly zamČĜeny na automobilový
prĤmysl, zajišĢování kvality v leteckém
prĤmyslu, spoleþenskou odpovČdnost
organizací a kvalitu ve veĜejném sektoru.
Inspirativní byly rovnČž pĜípadové studie
na téma cesta k excelenenci. Na pĜípadu dvou organizací bylo prokázáno, že
opakované sebehodnocení (napĜ. podle
modelu EFQM þi v rámci modelu americké Ceny Malcolma Baldrige) a realizace
projektĤ zlepšování vede ke zvyšování
výkonnosti a konkurenceschopnosti organizací.
SamozĜejmČ nelze opomenout ani spoleþenský rozmČr akce, možnost osobnČ
se potkat se zástupci rĤzných partnerských organizací.
Nabízí se ještČ jedna otázka: Proþ je
na kongresech evropské „kvalitáĜské“ organizace, ale i na dalších významných mezinárodních akcích úþast z ýR tradiþnČ tak
malá? A není to pro naše odborníky, ¿rmy
i tĜeba organizace veĜejné sféry výrazný
hendikep ve srovnání s jejich zahraniþními
kolegy a konkurencí?
Na tuto otázku bych také rád znal odpovČć. PĜíþin bude jistČ nČkolik, dovolím si však zaspekulovat nad tou podle
mého názoru nejdĤležitČjší. Management našich organizací pravdČpodobnČ
upĜednostĖuje „rychlé zisky“. SkuteþnČ nelze asi oþekávat, že úþast na této
konferenci, získání a výmČna informací
vydČlá þi ušetĜí ¿rmČ v pĜíštím mČsíci
výraznou sumu; spíše z této úþasti mĤže
vyplynout dlouhodobČjší zlepšovací projekt. Trochu jinými slovy, management
¿rem není pĜesvČdþen o tom, že by se
úþast na této akci prokazatelnČ vyplatila.
PĜíští, 56. kongres EOQ se bude konat
ve dnech 14. a 15. þervna 2012 v nČmeckém Frankfurtu nad Mohanem (tedy opČt
„co by kamenem dohodil“). Jeho mottem
bude Made in Quality – Made for Success.
ZdenČk Svatoš
ýSJ

Inovace (v) Modelu excelence
EFQM
Podporování kreativity a inovací je jednou z osmi základních koncepcí excelence. Jako tvĤrce
Modelu
excelence
EFQM a šiĜitel principĤ trvale udržitelné
excelence by mČlo EFQM jít ostatním organizacím v naplĖování základních koncepcí excelence, a tedy i této, pĜíkladem.
Že tomu tak skuteþnČ je, dokazuje i revize Modelu, která mimo jiné zdĤraznila
roli kreativity a inovací v udržení a rĤstu konkurenceschopnosti organizací,
a založení tradice jejího opakování. Aktuálním výsledkem je Model excelence
EFQM 2010.

Nejen v dobČ, kdy se organizace musejí
vyrovnávat se situací ovlivnČnou globální
ekonomickou krizí, mĤže Model excelence EFQM hrát významnou roli jako nástroj
identi¿kace silných a slabých stránek organizace, pĜehodnocování ¿remní strategie
založené na potĜebách a oþekáváních zainteresovaných stran þi v rozvoji strategií
a politik, které jim mají pomoci negativním
vlivĤm odolat.
Ekonomické trendy, úroveĖ poznání,
odezva od partnerĤ i samotný fakt, že byl
koncept Modelu v nezmČnČné podobČ využíván od roku 2003, vyvolaly potĜebu ho
aktualizovat. Hlavním požadavkem se stala
revize celého konceptu a jeho jazyka a vytvoĜení Modelu pro budoucnost.
ýeská republika a ýeská spoleþnost
pro jakost reagovaly na aktualizaci Modelu obratem. Jako vĤbec první zemČ jsme
upravili metodiku Národní ceny kvality, jejíž minulý roþník již plnČ odpovídal nové
verzi Modelu. Vydali jsme novou pĜíruþku
Model excelence EFQM i publikaci Základní koncepce excelence a naši lektoĜi
a konzultanti procházejí prĤbČžným výcvikem, abychom mohli nadále poskytovat licencované produkty a služby EFQM
v ýeské republice.

Inovace Modelu excelence EFQM
V þem se aktualizovaný Model excelence
EFQM 2010 liší od pĤvodní podoby?
V první ĜadČ je zlepšením plné a dĤsledné propojení tĜí hlavních souþástí Modelu:
základních koncepcí excelence, Modelu excelence EFQM a logiky RADAR. Jednotlivé
body obsažené v základních koncepcích se
pĜímo odrážejí v bodech jednotlivých kritérií. Jejich formulace byla zjednodušena tak,
aby vypovídala o konkrétních þinnostech
excelentních organizací a jazyk Modelu se
stal srozumitelným pro všechna prĤmyslová
odvČtví.
Pozornost je soustĜedČna na klíþové
výsledky výkonnosti a dosažení trvale
udržitelné excelence. RovnČž bylo zjednodušeno rozdČlení vah jednotlivých kritérií.
KromČ kritérií Zákazníci – výsledky a Klíþové výsledky, která mají váhu 15 %, mají
všechna ostatní kritéria shodnČ po 10 %.
Novinkou v Modelu excelence EFQM 2010
je i dĤraz na témata, jakými jsou napĜ. již
zmínČná kreativita a inovace, trvale udržitelný rozvoj, agilnost organizace, management rizik, Ĝízení/správa organizace,
propagace produktĤ a služeb nebo dodavatelské vztahy.

Inovace v Modelu excelence
FQM
Pro dynamiku Modelu excelence EFQM
je nesmírnČ dĤležitý princip uþení se,
kreativity a inovací. Uþení se na základČ realizace kreativních a inovativních
myšlenek pĤsobí na zlepšování kritérií
v oblasti pĜedpokladĤ, což se obratem
promítne i do þásti výsledkové, a tudíž
i do celkového zlepšení výkonnosti organizace.
V pĜedcházejícím pĜíspČvku v minulém
þísle tohoto þasopisu (ip&tt 2011/2, str.
20), kde jsme pĜedstavovali novČ založené Centrum excelence ýSJ, jsme uvedli
znČní základní koncepce excelence týkající se inovací: „Excelentní organizace generují zvýšenou hodnotu a úrovnČ
výkonnosti prostĜednictvím neustálých

a systematických inovací s využitím kreativity svých zainteresovaných stran.“ Dnes
se podíváme konkrétnČji na její obsah
a praktickou aplikaci.
Excelentní organizace vČdí, že jejich budoucí úspČch je podmínČn systematickou
prací s inovacemi. Nyní nehovoĜíme o vyrovnávání se s externími vlivy, jakými je
napĜ. všeobecný vývoj v oblasti technologií,
ale o potĜebČ inovací uvnitĜ organizace, tj.
kontinuálního zdokonalování nabízených
produktĤ a služeb a zvyšování efektivnosti
procesĤ a využívání zdrojĤ, které k jejich
vzniku vedou. V dnešním svČtČ globální
konkurence je význam výzkumu a vývoje
hmatatelnČjší než kdy dĜíve.
Organizace usilující o excelentní výkonnost aktivnČ vytváĜejí podmínky
a pĜíležitosti k inovacím, stanovují jasné
inovaþní zámČry, podporují angažovanost pracovníkĤ na inovacích a vytváĜejí
kulturu podnikání, která inovace oceĖuje. Inovace jsou jimi využívány zpĤsobem, který pĜesahuje technické zmČny
a odhaluje nové zpĤsoby vytváĜení pĜidané hodnoty zákazníkĤm, nové zpĤsoby práce a nové zpĤsoby využívání partnerství, zdrojĤ a kompetencí.
Inovace jsou využívány ke zvýšení dobrého jména organizace a jejího image, což
podporuje získávání nových zákazníkĤ,
partnerĤ, ale i nových talentovaných pracovníkĤ podmiĖujících další rozvoj organizace.
Pro excelentní organizace je nezbytné, aby
mČly otevĜený zpĤsob myšlení a využívaly
kreativity jako reakce na okolní výzvy. Pro
povzbuzení generování inovaþních myšlenek je tĜeba vytvoĜit procesy, které umožní
dané inovace realizovat, ale rovnČž i hodnotit jejich dopad a pĜidanou hodnotu.
Jak již bylo uvedeno v pĜedcházejícím výše zmínČném pĜíspČvku, ýeská
spoleþnost pro jakost jakožto národní
partner EFQM pĜevzala odpovČdnost
za pĜenos produktĤ EFQM do podmínek
ýeské republiky. Nabízí základní publikace k Modelu excelence EFQM 2010,
licencovaný kurz Cesta k excelenci, jehož cílem je úþastníkĤm zprostĜedkovat
zkušenosti s provádČním sebehodnocení organizace, následnou identi¿kací
silných stránek i oblastí pro zlepšování
a se stanovením priorit pro projekty zlepšování a jejich následnou realizaci, a je
oprávnČna udČlovat mezinárodní uznání
v podobČ prvního stupnČ excelence Committed to Excellence. ProstĜednictvím
Centra excelence je také odborným garantem programĤ Národní ceny kvality
ýR, založených na inovovaném Modelu
excelence EFQM 2010 a plnČ respektují-

cích a akcentujících všechna v nČm obsažená zdokonalení.
V pĜípadČ zájmu o více informací se, prosím, obraĢte na Centrum excelence ýSJ.
Kontakt:
Mgr. Danuše Svobodová, manažerka
Centra excelence ýSJ,
tel.: +420 221 082 269,
mobil: +420 602 176 777,
e-mail: svobodova.danuse@csq.cz
Danuše Svobodová
ýSJ, Centrum excelence

Evropský týden kvality v ýR 2011
Mezinárodní
konference,
kterou
v Praze jako každoroþnČ uspoĜádá ýeská spoleþnost pro jakost v rámci Evropského týdne kvality (EQW) v ýR a Listopadu – MČsíce kvality, se letos uskuteþní shodou okolností v pĜesnČ stejných dnech jako loni: 3. a 4. listopadu.
Slavnostní veþer ve ŠpanČlském sále
Pražského hradu s pĜedáním Národní
ceny kvality ýR, který bude za úþasti

Jeden ze stČžejních pĜíspČvkĤ mezinárodní
konference 3. listopadu by mČla pĜednést
Senta ýermáková, absolutní vítČzka soutČže Manažer roku 2010. Foto ýSJ – ZdenČk
Svatoš.

vysokých státních pĜedstavitelĤ a dalších osobností hospodáĜské, odborné
i politické sféry tradiþnČ vyvrcholením
akcí v rámci EQW v ýR, se bude konat
ve þtvrtek 10. listopadu. Jeho hlavním
poĜadatelem je Sdružení pro oceĖování kvality a kromČ Národní ceny kvality
a Národní ceny za spoleþenskou odpovČdnost zde budou pĜedána i další
vysoká ocenČní, mj. Cena Anežky Žaludové a titul Manažer kvality roku udČlované ýeskou spoleþností pro jakost.
A na oblíbený Veþer s ýeskou kvalitou,
jehož hlavním poĜadatelem je Národní
informaþní stĜedisko podpory kvality
(NIS-PK) je tĜeba si rezervovat veþerní
hodiny prvního dne konference, tedy 4.
listopadu 2011.
O souboru odborných a odbornČ-spoleþenských akcí v rámci Evropského týdne
kvality poĜádaných v ýR jako souþást Národního programu kvality vyhlašovaného
Radou kvality ýR, jenž je pro naši odbornou
i širší veĜejnost už po Ĝadu let s listopadovými dny pevnČ spojen, vás na tomto místČ
pravidelnČ informujeme (naposledy to bylo
v ip&tt 2010/3, str. 23, a návaznČ pak v ip&tt
2011/1, str. 18). Také srovnání s obdobnČ
tradiþní akcí, jakou je „Týden výzkumu,
vývoje a inovací v ýR“ – INOVACE s pĜíslušným letopoþtem, nezbývá než zde vždy
znovu opakovat.
ÚstĜedním mottem letošního EQW je
„Quality for best impact“, jeho þeská
verze „Kvalitou k nejlepším výsledkĤm“
je jako obvykle i názvem výše zmínČné
pražské mezinárodní konference.
Program konference je v þase uzávČrky
tohoto þísla ip&tt ještČ v jednání a bylo by
pĜedþasné jej zde byĢ jen jako pĜedbČžný
uvádČt. Je však možné pĜipomenout, že
jedním z klíþových ĜeþníkĤ plenárního jednání prvního dne bývá tradiþnČ vítČz minulého roþníku prestižní soutČže Manažer
roku a že absolutním vítČzem této soutČže
se za minulý rok poprvé v historii stala žena
– Senta ýermáková ze spoleþnosti Hewlett-Packard. Její odborné zamČĜení a erudice i prezentaþní styl a schopnosti jsou pro
všechny úþastníky konference velkým pĜíslibem.
Souþástí úvodního plenárního bloku programu konference bude jako každoroþnČ
i vyhlášení výsledkĤ soutČže o Cenu Františka Egermayera za nejlepší studentské
práce, organizované letos již sedmým rokem ýeskou spoleþností pro jakost, a slavnostní pĜedání cen nejúspČšnČjším studentĤm ve þtyĜech kategoriích.
Naproti tomu novinkou bude pĜed slavnostním veþerem 10. listopadu semináĜ
k Národní cenČ kvality, vČnovaný jednak pokroþilým nástrojĤm Ĝízení, jednak zkušenostem vítČzĤ cen kvality a také cen za spoleþenskou odpovČdnost, zejména s ohledem
na prokázané pĜínosy úspČšné úþasti organizací v tČchto soutČžích.
Aktuální informace o výše uvedených
i dalších akcích v rámci Evropského týdne
kvality v ýR a Listopadu – MČsíce kvality
vþetnČ možností pĜihlášení se k úþasti, pĜíp.
i k marketingovému partnerství, naleznete
na webových stránkách www.csq.cz, www.
npj.cz a www.sokcr.cz.
ZdenČk Svatoš
ýeská spoleþnost pro jakost,
redakce Perspektivy jakosti
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NANOmembrána
Unikátní nanomembránu, která výraznČ
zvýší komfort sportovního obleþení, vyvinul
Roman Knížek na katedĜe hodnocení textilií
FT TUL.
Unikátní nanomembránu, která výraznČ zvýší komfort sportovního obleþení,
vyvinul Roman Knížek, student doktorského studia, na katedĜe hodnocení
textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. Téma zadala a výzkum ¿nancovala pražská ¿rma Viola EU s.r.o.,
výrobce pláštČnek, nepromokavých turistických bund a obleþení pro rybáĜe
a jachtaĜe atd.

kou o této hodnotČ zaþne voda prosakovat až pĜi této výšce vodního sloupce, pĜiþemž norma stanovuje odolnost proti vodČ
od 1 300 mm.
„Jsme dobrou ukázkou spolupráce ¿rmy
a akademické pĤdy na Ĝešení konkrétního a praktického problému, který výraznČ
zlepší vlastnosti urþitého výrobku. Nyní je
potĜeba pĜejít z laboratoĜe do prĤmyslové
výroby. Již jsme zahájili jednání s potenciálním odbČratelskými ¿rmami, které se zabývají šitím sportovních oblekĤ, a v lednu
pĜíští rok pĜedstavíme sportovní obleþení
v MnichovČ. Na trh bychom chtČli uvést výrobky s „libereckou membránou“ pro zimní
sezónu 2012,“ Ĝekl jednatel ¿rmy Viola EU
s.r.o. ZdenČk Chaloupka s tím že ¿rma bude
ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci pokraþovat a poþítá i s dalšími investicemi do vývoje výrobkĤ opatĜených touto
membránou.

SpotĜeba elektrické energie
tramvají

Roman Knížek mČĜí hydrostatickou odolnost
textilie s nanomembránou opatĜenou speciálním ¿lmem. MČĜení prokázala, že hydrostatická odolnost je podstatnČ vyšší.

Nová membrána zvyšuje komfort sportovního obleþení. Bundy opatĜené novou
nanomembránou nejen že neprofouknou,
ale také se v nich þlovČk nezapotí a nepromokne. Na vývoj unikátní membrány
se Roman Knížek zamČĜil pĜed dvČma
lety, když zaþal pracovat na své diplomové
práci pod vedením prof. OldĜicha Jirsáka.
„VýrobcĤm sportovního obleþení dČlala nejvČtší problém paropropustnost. To
znamená, že v nepromokavých bundách
se þlovČk velmi þasto zapotí,“ Ĝíká Roman
Knížek, kterému se podaĜilo pod vedením
a s pomocí zkušených školitelĤ z TUL tento praktický problém vyĜešit. Došel tak daleko, že si mohl nechat svĤj unikátní objev
patentovat. DĤležité podle nČj je také to,
že výrobky s unikátní membránou budou
cenovČ dostupné.
Nová membrána využívá vlastností nanovláken vyrobených elektrospinningem.
Nanomembrána je opatĜena speciálním
¿lmem, který výraznČ zvýší hydrostatickou
odolnost (výška vodního sloupce) a zároveĖ nedojde k ucpání nanopórĤ neþistotami a tím se výraznČ prodlouží životnost
membrány.
Vlastnost textilií urþuje do znaþné míry
výparný odpor (Ret). MČĜí se v jednotkách
Pa.m2/W a vyjadĜuje odpor, který klade
daná textilie prostupu vodní páry (potu).
Paropropustnost „liberecké membrány“ se
pohybuje na hodnotČ Ret od 1.5, pĜiþemž
nejlepší membrány mají Ret 3 a prĤmČr
se pohybuje okolo Ret 10 a více. Navíc
membrány mají výšku vodního sloupce
i více než 50 000mm. To znamená, že lát-
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MČĜením spotĜeby elektrické energie
tĜí typĤ tramvají T3 na libereckých tratích
se zabývá tým JiĜího Kubína z Fakulty
mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci v rámci spoleþného projektu se statutárním mČstem Liberec. Zadavatelem je
mČsto Liberec, které zajišĢuje ¿nancování a rozvoj veĜejné dopravy v Liberci.
V Liberci jezdí 66 tramvajových vozĤ, které jsou postupnČ kompletnČ modernizovány a vybavovány novým systémem Ĝízení,
který umožĖuje pĜi brzdČní návrat elektrické
energie zpČt do trolejí. „Cílem projektu je
porovnat spotĜebu energie u starých tramvají s klasickou odporovou výzbrojí, u kterých je rychlost Ĝízena zapojováním odporu
do obvodu kotvy a u vozĤ Ĝízených prostĜednictvím polovodiþových transistor. Z toho
lze pak mimo jiné odvodit i dobu návratnosti
investic do inovací tramvajových vozĤ,“ pĜiblížil projekt JiĜí Kubín.

JiĜí Kubín pĜi noþním mČĜení spotĜeby energie v tramvaji

Podle Radka Chobota z odboru technické správy veĜejného majetku Statutárního
mČsta Liberec pĜijde kompletní modernizace jedné tramvaje vþetnČ karoserie elektrické výzbroje na 7,5 mil Kþ. V souþasné
dobČ jsou takto rekonstruovány 24 tramvaje
a Dopravní podnik mČst Liberec a Jablonec bude podle Chobota v rekonstrukcích
pokraþovat i nadále. „Univerzita nám svým
mČĜením dává podklady pro další ekono-

mické rozhodování, jak nakládat s vozovým
parkem a kde hledat další ¿nanþní úspory.
S vČdeckými týmy technické univerzity plánujeme další projekty týkající se pĜedevším
úspory energií, a to zejména projekty spolu¿nancované Evropskou unií,“ pĜiblížil cíl
projektu Radek Chobot z odboru technické správy veĜejného majetku Statutárního
mČsta Liberec
Laicky se dá Ĝíci, že u tramvaje s moderním typem tranzistorového Ĝízení se pĜi brzdČní zmČní funkce motoru a stane se z nČj
generátor, který vyrábí elektrickou energii.
Pracovníci FM TUL si ovČĜili svoje výpoþty
tento týden pĜi unikátním noþním mČĜení v dobČ od pĤl druhé do pĤl þtvrté ráno,
kdy v Liberci tramvaje nejezdí. „Unikátnost
noþního mČĜení spoþívala v tom, že na trati
byla pouze jediná tramvaj a spotĜeba nebyla
zkreslená. VidČli jsme, jak síĢ reaguje na jeden vĤz a jsme z toho schopni spoþítat mimo
jiné ztráty v kabelech a v trolejovém vedení.
MČĜení prokázala, že nová polovodiþová
výbava tramvaje ušetĜí pĜi brzdČní zhruba
dvacet procent elektrické energie, která
se vrací zpČt do troleje. Starý typ tramvaje
spotĜebuje pĜi svém provozu na jeden ujetý
kilometr zhruba 4,2 kWh elektrické energie,
modernizované staþí 2,7 kWh. Tuto energii je možné využít napĜíklad pro napájení
dalších tramvají nebo k vytápČní výhybek
a tramvajových ostrĤvkĤ,“ Ĝekl prodČkan FM
TUL Aleš Richter s tím, že mČĜení budou pokraþovat, aby se výsledky porovnávaly i pĜi
odlišných klimatických podmínkách.
Podle Ĝeditele DPMLJ JiĜího Veselky zaplatí roþnČ podnik za elektrickou energii
na tramvajových tratích zhruba 14 milionĤ
korun. „Inovace vozového parku je nutná
a výmČna systémĤ Ĝízení, jak je vidČt, pĜináší zajímavé úspory. Dvacet procent pĜedstavuje zhruba tĜi miliony roþnČ,“ Ĝíká Veselka.
Technická univerzita v Liberci a statutární
mČsto Liberec spolupracují na ĜadČ projektĤ. Tramvajové dopravy se týkají napĜíklad
ještČ spoleþné projekty zamČĜené na plánování údržby.

Výzkum biologického þištČní
prĤmyslových vod
Na vývoj pleteniny z pĜíze s nanovlákenným povrchem se zamČĜuje
v souþasné dobČ tým Tomáše Lederera
v LaboratoĜi biotechnologií Ústavu pro
nanomateriály, pokroþilé technologie
a inovace (CxI) Technické univerzity v Liberci. Cílem je vyvinout nanovlákenný
nosiþ biomasy pro intenzi¿kaci biologických þistíren odpadních vod, zejména
prĤmyslových. Výhodou nanovlákenného nosiþe je vysoký speci¿cký povrch
a jeho morfologie, které znaþnČ urychlují
primární záchyt bunČk mikroorganismĤ
a následnou tvorbu kolonií vytváĜející
pozdČji stabilní bio¿lm.
„DĤležité je, aby nosná síĢ z pleteniny mČla
volitelnČ široká oka pro daný typ odpadní
vody, aby se maximalizoval povrch nosiþe
a aby se na ní dobĜe uchytily a rostly mikroorganismy, které dokážou þistit kontaminované vody. To znamená, že hledáme optimální

þástí, které jsou ve strojích namáhány opakovaným zatížením, napĜ. souþásti motorĤ
v automobilech nebo turbín v letadlech pĜípadnČ v energetických zaĜízeních.
Cílem výzkumu byla detailní analýza materiálových vlastností souþástí jednak na jejich povrchu a v pĜíslušné tenké podpovrchové vrstvČ a porovnání tČchto vlastností
s vlastnostmi základního materiálu. SouhrnnČ lze tuto analýzu oznaþit jako hodnocení
parametrĤ integrity povrchu.

Vzorek_mikro_050x-1 Mikrofotogra¿e zobrazující detailní pohled na suchý nanovlákenný
nosiþ. Stabilita bio¿lmu je vysoká i po vysušení vzorku.

Vzorek_mikro_050x-2 Mikrofotogra¿e zobrazující detailní pohled na vlhký nanovlákenný
nosiþ. Bio¿lm prorĤstá jednotlivé nitČ.

tak výrazné, proto má výzkum libereckých
vČdcĤ význam zejména pro þištČní prĤmyslových vod kontaminovaných toxickými
biostatickými látkami (kyanidy, anilin, fenoly,
chloraminy…), které omezují rĤstové možnosti mikroorganismĤ pĜi primární tvorbČ
bio¿lmu. Uplatní se také v pĜípadech, kdy je
potĜeba bio¿lm a tedy funkci þistíren rychle
obnovit po provoznČ bČžných mimoĜádných
stavech nebo pĜi haváriích.

Tomáš Lederer odebírá vzorky nosiþe

prĤnik mezi hustotu pokryvu nosné nitČ nanovlákny oproti kolonizaci mikroorganismĤ,“
vysvČtlil Lederer. ZdĤraznil, že dĤležitým kritériem hledané hodnoty je i pĜijatelná ¿nanþní nároþnost výroby jak nanovlákenné pĜíze
tak výsledné pleteniny, aby se metoda þištČní
vod mohla rozšíĜit do praxe.
PĜipomnČl, že pĜi výzkumu spolupracuje
jeho tým již nČkolik let s profesorem OldĜichem Jirsákem, autorem revoluþní technologie výroby nanovláken v prĤmyslové praxi
– elektrospinnningu. „Na pĜípravu pĜíze využíváme profesorem Jirsákem ovČĜenou technologii. Vždy nám dodá nČkolik vzorkĤ pĜíze
s rĤznou hustotou nanovlákenného pokryvu
a testujeme, jak rychle se vytvoĜí požadovaný bio¿lm a jak je kvalitní a trvanlivý,“ doplnila
þlenka výzkumného týmu Lucie KĜiklavová.
StejnČ tak probíhá i ovČĜování vhodného typu
pleteniny pro ¿nální výrobu plošné textilie
jako výsledného nosiþe biomasy.
Libereckým vČdcĤm se podaĜilo vyvinout
lineární útvar nanopĜízí, kdy je nosná polyesterová nit spirálovitČ ovíjena polyuretanovou sítí nanovláken. A protože je potĜeba ji
zpracovávat textilními technologiemi, je ještČ obtoþena ¿xaþní nití. „Skupina profesora
Jirsáka zvolila pro ¿nální pĜípravu textilie
pletení a tím jsme dosáhli možnosti nastavovat mezerovitost podle toho, jak mikroorganismy nosiþem prorĤstají, a vytváĜejí
tak bio¿lm až nČkolik milimetrĤ vysoký,“ vysvČtluje Lederer s tím, že použití ¿xaþní nitČ
vyĜešilo primární narušování nanovlákenné
vrstvy pĜi zpracování pĜíze a následnČ pak
i v bioreaktorech.
„Podle dosavadních výsledkĤ a porovnávacích zkoušek s bČžnými komerþními nosiþi mĤžeme konstatovat, že nanovlákenné
nosiþe mají výhodu zejména na zaþátku
procesu, kdy se postupnČ vytváĜí požadovaný bio¿lm. Mikroorganismy se na nich
lépe uchycují a rychleji vytváĜejí potĜebné
kolonie. To znamená, že þistírna se rychleji
zapracuje,“ pĜiblížil význam nových nosiþĤ
Lederer. PozdČji už rozdíly nejsou podle nČj

Databáze podmínek obrábČní
Obsáhlou databázi informací o vlivu
Ĝezných podmínek pĜi obrábČní na jakost
vyrábČných strojních souþástí pĜedala nedávno katedra obrábČní a montáže Fakulty strojní Technické univerzity
v Liberci ¿rmČ TOS Varnsdorf, a.s. Je to
výsledek tĜíletého výzkumu integrity povrchu rĤzných dynamicky namáhaných
souþástí vyrábČných v této ¿rmČ.
Výzkum provádČla katedra ve spolupráci
s laboratoĜí rentgenové difrakce z Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství na ýVUT
Praha. Výsledky výzkumu poslouží zejména pĜi optimalizaci technologických postupĤ
používaných pĜi výrobČ souþástí strojĤ.
„Pokud je mi známo, jedná se o jednu
nejvČtších databází parametrĤ integrity povrchu zamČĜených na konkrétní souþásti
z jedné ¿rmy v ýeské republice. Na základČ
získaných a vyhodnocených údajĤ si mĤže
¿rma vybrat nejvhodnČjší technologické postupy, nástroje a koneþnČ i nejlepšího dodavatele,“ uvedl vedoucí katedry Jan Jersák.
PĜi produktivním obrábČní souþástí moderními nástroji mohou teploty na povrchu
a v tenké povrchové vrstviþce pod povrchem
souþásti dosahovat hodnot až okolo tisíce
stupĖĤ celsia. Vlivem mechanických deformací vyvolaných bĜitem Ĝezného nástroje
a vznikajícího tepla dochází v této tenké
vrstviþce k ovlivnČní vlastností obrobeného
materiálu. Výsledné materiálové vlastnosti
v této tenké vrstvČ pak nejsou stejné jako
vlastnosti základního materiálu. Toto ovlivnČní se stává urþitým znakem vyrobené
souþástky a mĤže rozhodnout o tom, zda
souþástka bude v urþitém stroji nebo zaĜízení fungovat správnČ nebo zda naopak nevznikne nebezpeþná trhlina, která se velmi
rychle rozšíĜí a zpĤsobí poškození souþásti a následnou havárii. Význam poznatkĤ
o skuteþné velikosti ovlivnČní materiálových
vlastností v povrchové vrstvČ vzrĤstá pĜímo
úmČrnČ tomu, jaká škoda mĤže vzniknout
pĜi poškození dané souþásti. Proto jsou
poznatky dĤležité zejména u takových sou-

V podstatČ se jedná o následující
hodnocení:
Q geometrie obrobeného povrchu
– parametry drsnosti povrchu obrobené
plochy,
Q fyzikálnČ mechanických vlastností
povrchové vrstvy
– tvrdost povrchu a zpevnČní v povrchové
vrstvČ,
Q fyzikálnČ – chemického stavu povrchové
vrstvy
– strukturní a fázové zmČny v povrchové
vrstvČ,
– smysl a velikost zbytkových napČtí
v povrchové vrstvČ.
TOS Varnsdorf, a.s. je pĜedním výrobcem
horizontálních frézovacích a vyvrtávacích
strojĤ a obrábČcích center. Tyto stroje se
pak používají tĜeba pro obrábČní kol vlakových souprav metra, pro obrábČní kruhových drah tankových vČží nebo pro opracování souþástí rotorĤ vČtrných elektráren.
Nároþnost výroby vyžaduje dĤkladnost pĜi
stanovení technologických postupĤ zvláštČ
v silném konkurenþním prostĜedí, kdy musí
úspČšná ¿rma stále inovovat technologické
procesy za úþelem výroby novČ vyvinutých
obrábČcích strojĤ.
„PĜi našem výzkumu byly podrobnČ hodnoceny také þelnČ frézované kalené ocelové
lišty. Tyto lišty jsou polotovarem pro vodicí
plochy zejména tČch nejvČtších vyvrtávacích
strojĤ, které ¿rma TOS Varnsdorf, a.s. vyrábí. Zkoumali jsme napĜíklad vzorky kalených
ocelových lišt obrobených frézovacími hlavami z osmi rĤzných, svČtovČ renomovaných
¿rem. Všechny ¿rmy dostaly od TOSu Varnsdorf, a.s. stejný úkol:dle stanovených kriterií
daných výkresovou dokumentací kalené lišty
obrobit co nejlépe. Firmy pro obrábČní použily rĤzné výrobní postupy. Postupy se lišily
napĜíklad prĤmČrem frézovacích hlav i jejich
otáþkami pĜi Ĝezání, druhem a geometrií bĜitových destiþek a jejich poþtem ve frézovací
hlavČ þi zpĤsobem chlazení. Všechny obrobené lišty jsme potom podrobnČ zkoumali
a vyhodnotili jejich vlastnosti,“ pĜibližuje práci
svého týmu Jan Jersák.
Díky Technické univerzitČ v Liberci získala ¿rma TOS Varnsdorf, a.s. užiteþné údaje
a má nyní jasnou pĜedstavu, jaký zpĤsob
obrábČní je pro ni nejvhodnČjší. „Ukazuje
se, že z hlediska integrity povrchu není zdaleka vše ideální, proto máme v plánu ve výzkumu pokraþovat“, dodal Jersák.

Ekologické aplikace
pro geopolymerní kompozity
Perspektivní aplikace geopolymerních
kompozitĤ je jednou z oblastí, na kterou
se soustĜedí vČdci v Ústavu pro nanomateriály, pokroþilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI)v
programu materiálový výzkum. Výzkum
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Petr Louda a vietnamský doktorand V doktorand Tran Doan Hung pĜi digitálním mČĜení
tvrdosti kompozitu

probíhal v rámci projektu Ministerstva
prĤmyslu a obchodu ýR ve spolupráci
s Ústavem anorganické chemie v Ústí
nad Labem.
„V první fázi výzkumu jsme stanovili
metodiku pĜípravy z geopolymeru, který
na trhu sice je, ale praktické využití je zatím sporné. Nám se podaĜilo podle vlastního
metodického postupu vyrobit z geopolymeru kompozitní materiály, u nichž už dobĜe
známe vlastnosti a jsme schopni navrhnout
konkrétní aplikace. Na základČ výsledku

dosavadního výzkumu jsme pĜesvČdþeni,
že geopolymerní kompozity se dobĜe hodí
napĜíklad na opravy komunikací. NČkteré
komunikace jsme je již zkušebnČ opravili –
napĜíklad pĜíjezdovou komunikaci ke skládce v Chotyni. Po zimČ vypadá vrstva dobĜe,
ale podrobné vyhodnocení provedeme asi
za rok,“ Ĝekl vedoucí výzkumného programu
materiálový výzkum CxI Petr Louda.
Geopolymer je výraz pro všechny anorganické polymerní materiály, které jsou
pĜipravovány z hlinitokĜemiþitanových materiálĤ – jejich geopolymerací v zásaditém
prostĜedí za normální teploty a tlaku. Název geopolymer byl poprvé použit na tento
druh materiálu francouzským profesorem
Josephem Davidovitsem v roce 1970. Je
považován za perspektivní stavební materiál, a to pĜedevším proto, že umožĖuje
ekologické využití nČkterých odpadových
surovin, se kterými si lidé zatím nevČdí
rady. Je to napĜíklad popílek z elektráren
nebo prachový kal vznikající pĜi opracování kamene. Zatím se však výzkum provádí
nejvíce v laboratoĜích.
„Jsme na nejlepší cestČ pĜejít z laboratoĜí do praxe. Geopolymer je vlastnČ tĜetihorní hornina a jedno z nejvČtších nalezišĢ
je ve stĜedních ýechách. Vyrábí ho ýeské
lupkové závody Nové Strašecí, ale zatím
se pĜíliš na výrobu kompozitních materiálĤ
nevyužívá. My jsme pĜišli na to, že když se
hornina rozemele, spojí kapalným aktivátorem a pĜidá se odpadová surovina, dostane-

Zbigniew Rozek zkoumá s vietnamským kolegou aplikaci geopolymeru na polystyrenové
desce

me ekologický kompozitní materiál s výbornými vlastnostmi. Výhodou je, že se vytvrzuje, vydrží až tisíc stupĖĤ Celsia, aniž by
došlo k degradaci a navíc je pomČrnČ levný.
UrþitČ má perspektivu ve stavebnictví, kde
mĤže zvýšit trvanlivost souþasných materiálĤ a protože se dá dobĜe barvit, najde urþitČ
uplatnČní i v zahradní architektuĜe. PĜipravujeme také nový projekt na využití tČchto
materiálĤ pĜi opravČ historických památek,“
Ĝíká Zbignew Rozek z laboratoĜe hodnocení
nanovrstev CxI.
Na ekologické zhodnocení odpadových
surovin má CxI již nČkolik užitných vzorĤ,
které nabídne prĤmyslové sféĜe. Zájem
o nové materiály již projevila Ĝada ¿rem.
Text a foto: J. Koþárková

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSTVÍ
ýTPS vstupuje do 3. roku þinnosti

Q
Q

ýeská technologická platforma STROJÍRENSTVÍ o.s. ukonþila druhou etapu
své þinnosti v rámci projektu „Rozvoj technologické platformy strojírenství“, projektu spolu¿nancovaného Evropskou unií
v rámci Operaþního programu Podnikání
a inovace.
V této etapČ byla vypracována strategická výzkumná agenda následujících oborových seskupení, sdružených v ýTPS.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Strojírenská výrobní technika
Letecká technika
Automobilová technika
Kolejová vozidla
Energetická technika
Textilní výrobní technika
Materiály (kovové i nekovové)
Jakost a spolehlivost výroby

Souþástí prezentovaných strategií
jsou následující (oblasti):
Q strategie výzkumných center pĤsobících
v daném seskupení
Q prioritní oblasti de¿nované v dokumentech RVVI
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odkazy na evropské priority ve strojírenství
další informaþní kanály (profesní sdružení, výzkumné instituce v ýR a EU, významné projekty, publikace, konference
a vzdČlávací instituce)

V závČru publikace je uveden seznam
vþetnČ kontaktĤ na vznikající výzkumné
ústavy podporované z programu Výzkum
a vývoj pro inovace (VaVpI).
Ve tĜetí etapČ projektu bude ýTPS zpracován Implementaþní akþní plán. Cílem
plánu je zajištČní diseminace strategických
dokumentĤ ýTPS. Jedná se hlavnČ o plnČní
strategických zámČrĤ deklarovaných v SVA.
Možnosti implementace lze shrnout do následujících bodĤ:
Q realizace spoleþných projektĤ pracovních
skupin
Q vytvoĜení nabídky výzkumných organizací a VŠ
Q analýza poptávky po poznatcích VaV
od podnikĤ ýTPS i mimo platformu
Q realizace transferu poznatkĤ a technologií mezi poskytovateli a uživateli
Q vytvoĜení informaþní sítČ mezi relevantními subjekty (VaV organizace, VŠ, HK,
RRA, VTP, asociacemi podnikĤ, vlastními
podniky atd.)

Implementaþní akþní plán bude rozpracován pro 10 pilíĜĤ rozvoje strojírenství,
které byly de¿novány v SVA ýTPS a to
Q Nové metody podnikání
Q Adaptivní výroba
Q SíĢování
Q Využití ICT
Q Pokroþilé technologie
Q Pokroþilé materiály
Q Udržitelnost
Q VzdČlávaní
Q Financování
Q Kvalita
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Bude obsahovat konkrétnČ:
Inovaþní a vývojové akce oborového seskupení – obecnČ
Klíþové priority
Získávání zdrojĤ
Cíle po jednotlivých etapách
Portfolio akcí
ýasový harmonogram

V rámci þinnosti ýTPS v uplynulém období byly realizovány aktivity za úþelem propagovat a informovat odbornou veĜejnost
o výzkumu a vývoji v ýR a o budovaných
infrastrukturách VaVaI, které mají blízko
k poslání ýTPS: v roce 2010 to byly napĜ.:
Q Konference strojírenských výzkumných
center pĜi MSV 2010 Brno

Q

Q

Q

Den technologických platforem v rámci
Týdne výzkumu, vývoje a inovací Praha
(ve spolupráci s AIP ýR)
Analýza desetileté práce strojírenských
výzkumných center sdružených v ýTPS
(TT 4/2011 – ve spolupráci s NTC ZýU
PlzeĖ a prof. Ing. J. Houšou, DrSc.)
SemináĜ „MČĜení a zkoušení“ v rámci státní
politiky VaVaI (se zahraniþními odborníky)

Další významnou aktivitou a posláním
ýTPS je aktivní úþast na evropském výzkumném prostoru a to zejména þlenstvím
v evropské strojírenské platformČ Manufuture
a zastoupením v High Level Group a NRTP
Manufuture a þlenstvím v EFFRA (European
Factories of the Future Research Association).
Úkolem ýTPS je podpora aktivit a iniciativ organizací pĤsobících ve prospČch
rozvoje strojírenského prĤmyslu v ýeské
republice a s tím spojených vČdeckých,
výzkumných, technologických a inovaþních aktivit. Proto hledáme nové þleny
pro rozšíĜení þlenské základny a tím vybudování silného sdružení podporujícího þeský VaVaI ve strojírenství. ýlenĤm
ýTPS mimo jiné nabízíme:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Rada se v kvČtnu a þervnu roku 2011 sešla na dvou zasedáních. Usnesení a zápisy
z nich a vládou schválené materiály jsou
zveĜejĖovány na webových stránkách Rady
(www.vyzkum.cz).
Dne 27. kvČtna 2011 se konalo její 265.
zasedání. Hlavním bodem programu, stejnČ
jako na následujícím zasedání, byla Metodika
hodnocení výsledkĤ výzkumných organizací
pro rok 2012. Na tomto kvČtnovém zasedání Rada projednala a návaznČ na pĜedchozí usnesení schválila zásady pro pĜípravu
Metodiky 2012. Na rozdíl od pouze dílþích
zmČn Metodiky 2011, které vláda schválila
svým usnesením ze dne 11. kvČtna 2011 þ.
340, zpravodaj Rady a Komise pro hodnocení výsledkĤ Rady na tomto zasedání navrhli
zásadní zmČny, zejména pĜi hodnocení knih
a výsledkĤ aplikovaného výzkumu a vývoje.
Rada dále projednávala koncepþní mate-

Q

Q

Q

Q
Q

Q
Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Kontakt:
ýeská technologická platforma
STROJÍRENSTVÍ, o. s.
KanceláĜ: Teslova 3, 30100 PlzeĖ
www.ctps.cz, bartak@ctps.cz
J. Barták

pĜedložili zpravodaj Rady a Komise pro hodnocení (KHV) výsledkĤ Rady návrh materiálu pro meziresortní pĜipomínkové Ĝízení,
který byl podrobnČ diskutován a schválen
s úpravami ve znČní pozmČĖovacího návrhu a výsledkĤ zasedání Rady s tím, že bude
rozeslán do meziresortního pĜipomínkového
Ĝízení. Rada uložila zpravodaji prof. Opatrnému a pĜedsedovi KHV prof. NČmeþkovi
ve spolupráci se sekretariátem pĜedložit
návrh na vypoĜádání meziresortního pĜipomínkového Ĝízení a upravený návrh
Metodiky na záĜijové jednání Rady. Rada
dále na þervnovém zasedání pĜevzala záštitu nad konferencí EuroCRIS v roce 2012
v Praze, schválila žádost MŠMT o rozpoþtové opatĜení programu INFOZ, umožĖující další ¿nancování jeho aktivit a schválila
své stanovisko k materiálu MŠMT „Cestovní
mapa ýR velkých infrastruktur pro výzkum,
experimentální vývoj a inovace – Aktualizace kvČten 2011“.
P. Š.

mládeže a tČlovýchovy vedoucí k otevĜené debatČ nad návrhem vČcného zámČru
zákona o vysokých školách.
ýKR je znepokojena snahou pĜedsedy
Akademie vČd ýR nekorektními argumenty ovlivĖovat þleny Vlády ýR ve vČci
rozpoþtu VaVaI pro rok 2012.
Plénum ýKR zvolilo PĜedsednictvo ýKR,
pro funkþní období 1. 8. 2011 – 31. 7.
2013, v tomto složení:

MístopĜedsedové:
JUDr. Ivan Baranþík, rektor Vysoké školy
logistiky o.p.s.
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Doc. Ivo Mathé, rektor Akademie múzických
umČní v Praze
Prof. MVDr. Vladimír Veþerek, CSc., MBA,
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno
P. Š.

Plénum ýeské konference rektorĤ (ýKR)
pĜijalo na svém 111. zasedání, konaného
10. 6. 2011 v PĜerovČ, následující usnesení:

Q

ýKR po projednání doporuþuje vlastní
materiál „Hodnocení kvality a výkonnosti
vysokých škol“ k využití v Individuálním
projektu národním (IPN) „ZajišĢování
a hodnocení kvality systému terciárního
vzdČlávání“.
ýKR vítá iniciativu Ministerstva školství,

Q

Q

Q

pro¿lu ýR s databází podnikĤ a výzkumných organizací
V rámci internetových stránek www.ctps.
cz nabízíme zpracování informací o národní, evropských i svČtových strategiích
výzkumu a vývoje v oblasti strojírenství
Možnost zapojení do StĜedoevropského
konsorcia s cílem získání vlivu zemí stĜední
Evropy na výzkumné programy EU
Vypracování strategie sektoru strojírenství
ýR zamČĜenou na dva aspekty, a to smČĜování výzkumu a vývoje do potĜeb podnikĤ a analýzu ekonomického prostĜedí pro
uplatnČní výrobkĤ na budoucích trzích
Zasílání Bulletinu pro þleny ýTPS s aktuálními informacemi z VaVaI a plánovaných akcí v ýR a EU
Možnost zajištČní prostorĤ („neutrální
pĤdy“) pro jednání – PlzeĖ

riály – Národní program reforem ýR 2011
(Investice pro evropskou konkurenceschopnost: PĜíspČvek ýeské republiky ke Strategii
Evropa 2020), Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ýeské republiky (MPO)
a Národní inovaþní strategii (MŠMT) a pĜijala
k nim svá stanoviska. Rada rovnČž posoudila plnČní Hodnocení realizace meziresortní
koncepce podpory velkých infrastruktur pro
VaV do roku 2015. V þásti zasedání RĤzné
byla Rada informována o zadání IPN projektu
MŠMT „Efektivní systém hodnocení a ¿nancování výzkumu, vývoje a inovací“.
Dne 24. þervna 2011 se konalo 266. zasedání Rady. Rada projednala Postup pĜípravy priorit VaVaI a schválila návrh poþtu
a zamČĜení expertních panelĤ a návrh výzvy
do expertních panelĤ. StejnČ jako na pĜedchozím zasedání Rady byla hlavním bodem
Metodika hodnocení výsledkĤ výzkumných organizací a výsledkĤ ukonþených
programĤ pro rok 2012. Na základČ zásad
schválených na kvČtnovém zasedání Rady

Zasedání Pléna

Q

Možnost boni¿kace Vámi podávaných
projektĤ v návaznosti na Ĝešený projekt
MPO OPPI „Spolupráce“ a v rámci tohoto
projektu zpracovávané dokumenty (Strategická výzkumná agenda a Implementaþní plán)
Informace o možnostech získání ¿nanþní
podpory ve VaVaI projektech v rámci ýR
a EU (aktuálnČ podmínky dotací EFFRA,
ýTPS je Ĝádným þlenem EFFRA)
Využití poznatkĤ z aktivit národních i evropských platforem s vazbou na rozvoj
strojírenství
Možnost propagace Vaší ¿rmy v rámci
propagace ýTPS
Výrazné slevy na semináĜích, workshopech a konferencích poĜádaných ýTPS,
o.s. a AIP ýR
Identi¿kace problémĤ a akcí souvisejících
s možností školení a vzdČlávání
Komunikace s veĜejností (zatraktivnČní
technických oborĤ)
Pravidelné a bezplatné zasílání þasopisu
Inovaþní podnikání a transfer technologií
(od vstupu ýTPS do AIP ýR)
Každoroþní aktualizace Technologického

PĜedseda:
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor
Univerzity Karlovy v Praze
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Nabité léto
v Technologické agentuĜe ýR
Letní období bývá ve vČtšinČ organizací
a ¿rem þasem dovolených a s tím spojeného
volnČjšího tempa. V Technologické agentuĜe ýeské republiky (TA ýR) tomu letos bylo
pĜesnČ naopak. DĤvodem bylo zejména vyhlášení tĜí veĜejných soutČží, organizace šesti informaþních semináĜĤ s tČmito soutČžemi
spjatých, pĜíprava semináĜĤ vČnovaných
strategii rozvoje TA ýR, setkání s pĜedstaviteli zahraniþních agentur podporujících výzkum, vývoj a inovace a mnohé další aktivity,
které probČhly v období þervna až srpna.
Nejprve dne 29. þervna vyhlásila TA ýR
první veĜejnou soutČž v jejím novém programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi
veĜejným a soukromým sektorem „Centra
kompetence“. Program Centra kompetence
si klade za cíl podpoĜit vznik a dlouhodobou
þinnost center výzkumu, vývoje a inovací
v progresivních oborech s vysokým aplikaþním potenciálem a perspektivou pro znaþný
pĜínos k rĤstu konkurenceschopnosti ýR. Délka trvání programu je navržena na 8 let (2012
– 2019) s termíny vyhlášení tĜí veĜejných soutČží v letech 2011, 2013 a 2015. CelkovČ by
mČlo být v rámci programu Centra kompetence rozdČleno 6 016 mil. Kþ a lze oþekávat, že
programem bude podpoĜeno celkem pĜibližnČ
35 center, která musí být složena z minimálnČ tĜí podnikĤ a jedné výzkumné organizace. Mimo to platí, že konsorcia utvoĜená pro
tento program by mČla být formována s perspektivou dlouhodobé strategické spolupráce
a s ideou jejich udržitelnosti.
K tomuto novému programu poĜádala TA ýR
v prĤbČhu þervence také dva informaþní semináĜe – v Praze a v Olomouci, na kterých
manažerka programu Centra kompetence Eva
Procházková detailnČ pĜedstavila zadávací dokumentaci a elektronickou pĜihlášku. Velký prostor byl vČnován dotazĤm z publika. Obou akcí
se dohromady zúþastnilo kolem 300 zájemcĤ.

Další vyhlášenou výzvou byla v poĜadí již
druhá veĜejná soutČž programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Oproti loĖskému
roku doznala letošní veĜejná soutČž nČkolika zmČn. Jednou z nich je zvýšení vyžadovaného podílu neveĜejných zdrojĤ na 30 %.
PĜíþinou je fakt, že míra podpory byla u projektĤ podpoĜených v první veĜejné soutČži
v roce 2010 oproti oþekávané prĤmČrné
míĜe cca o 10 % vyšší. V reakci na dotazníkové šetĜení a podnČty od zájemcĤ o program ALFA z první výzvy se KanceláĜ TA ýR
také snažila vyjít vstĜíc pĜi pĜípravČ pĜihláš-
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ky a snížit þasové a administrativní nároky
na její vyplnČní. Zjednodušeny byly pĜílohy
pĜihlášky a výraznČ se také zjednodušil zpĤsob prokazování zpĤsobilosti uchazeþe.
Tento historicky první program Technologické agentury ýR je koncipován na šestileté
období (2011–2016), bČhem nČhož by mČlo
být rozdČleno celkem 7,5 mld. Kþ. Program
klade dĤraz na posílení spolupráce veĜejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji
a inovacích a dĤsledné vyžadování spolu¿nancování projektĤ z neveĜejných zdrojĤ.
Program ALFA je rozdČlen do tĜí podprogramĤ, kterými jsou „Progresivní technologie,
materiály a systémy“, „Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostĜedí“
a „Udržitelný rozvoj dopravy“. V letošní veĜejné soutČži bude rozdČleno 682 mil. Kþ.
TĜetím programem vyhlášeným v letním
období byla první veĜejná soutČž programu
na podporu aplikovaného spoleþenskovČdního výzkumu a experimentálního vývoje
OMEGA vyhlášená spolu s programem ALFA
dne 20. þervence 2011. Program je zamČĜen
na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje
ve spoleþenskoekonomických vČdách a humanitních oborech a klade dĤraz na získání
nových poznatkĤ o probíhajících spoleþenských jevech a procesech a na aplikovatelnost
dosažených výstupĤ Ĝešených projektĤ v praxi.
Minimální délka trvání podpoĜených projektĤ
je navržena na 12 mČsícĤ, maximální délka
trvání projektĤ pak na 24 mČsícĤ. Ve veĜejné
soutČži bude mezi pĜíjemce rozdČleno nejvýše
51,5 mil. Kþ. Na celou dobu trvání programu
OMEGA v letech 2012 – 2017 je uvažováno
s celkovou þástkou podpory ve výši 309 mil.
Kþ. Speci¿cké u tohoto programu je napĜ. to,
že výzkumným organizacím bude umožnČno
þást prostĜedkĤ nutných na spolu¿nancování
projektĤ hradit také z veĜejných zdrojĤ. Tato
výjimka se však nevztahuje na podniky, které budou muset vynaložit ¿nanþní prostĜedky
potĜebné na do¿nancování projektu ze soukromých zdrojĤ. I k programĤm ALFA a OMEGA
byly v srpnu pĜipraveny informaþní semináĜe,
vždy jeden v Praze a jeden na MoravČ.
KromČ toho v prĤbČhu celého léta také
probíhala zasedání Expertních hodnotících komisí programu veĜejných zakázek
ve výzkumu a vývoji BETA, z kterého budou ¿nancovány výzkumné potĜeby v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje devíti orgánĤ státní správy.
PĜedsednictvo a zamČstnanci agentury
mČli bČhem letních mČsícĤ také pĜíležitost
setkat se s pĜedstaviteli obdobných agentur ze zahraniþí. Koncem þervna navštívil
TA ýR generální Ĝeditel ¿nské agentury
TEKES Veli-Pekka Saarnivaara. Agentura
TEKES je vysoce respektovanou evropskou

agenturou ¿nancující aplikovaný výzkum
a inovace a v mnohých ohledech bývá považována za vzor. Program pĜipravený Technologickou agenturou byl první den zahájen
setkáním se þleny jejího pĜedsednictva a vedoucími pracovníky KanceláĜe TA ýR. Jednalo se o historicky první stĜetnutí nejvyšší
pĜedstavitelĤ obou agentur. PĜi tomto neformálním setkání se diskutovalo o možnostech
vzájemné spolupráce, porovnávaly se þeský
a ¿nský model podpory aplikovaného výzkumu a inovací.
Dr. Saarnivaara za doprovodu nČkterých
þlenĤ pĜedsednictva TA ýR také navštívil
spoleþnost EXBIO Praha, a.s., ve které si
za provozu prohlédl laboratorní prostory.
V podveþer se pak setkal s významnými
pĜedstaviteli þeského systému výzkumu
a vývoje. Ti s ním mČli možnost diskutovat
témata jeho prezentace, se kterou následující den vystoupil na semináĜi vČnovanému
strategiím rozvoje národních agentur podporujících aplikovaný výzkum.
Na konci þervence pĜijala pozvání do Prahy
také Ĝeditelka slovenské Agentúry na podporu výskumu a vývoja Lýdia Šuchová.
Spolu se þleny pĜedsednictva a Ĝeditelem KanceláĜe TA ýR jednali o postavení obou agentur
v národních systémech výzkumu a vývoje, ale
také o otázkách zabezpeþení personálních
zdrojĤ, zpĤsobu hodnocení návrhĤ projektĤ,
propagaci agentur a dalších tématech.
Dne 29. þervna 2011 poĜádala TA ýR
v prostorách Senátu PýR již výše zmínČný
semináĜ zamČĜený na diskuzi pracovní verze Strategie rozvoje Technologické agentury
ýeské republiky do roku 2020, jejíž základní
teze a podstatu pĜedstavil pĜedseda TA ýR
Karel Klusáþek. SemináĜ, na který by mČly
navazovat další, poĜádala Technologická
agentura ýR ve spolupráci s Výborem pro
vzdČlávání, vČdu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PýR.Na této akci také vystoupila
místopĜedsedkynČ Rady pro výzkum, vývoj
a inovace Miroslava Kopicová, která shrnula prĤbČh a stav reformy systému výzkumu,
vývoje a inovací v ýeské republice.Zahraniþní pohled k tématu prezentoval Veli-Pekka
Saarnivaara, generální Ĝeditel agentury TEKES.Ve své prezentaci pĜedstavil þinnost, roli
a také strategii, misi a cíle své agentury. Mimo
jiné vyjádĜil podporu Technologické agentuĜe
pĜi pĜípravČ vlastní strategie rozvoje.
KromČ výše vyjmenovaných aktivit prezentovala Technologická agentura ýR své aktivity na rĤzných workshopech a veletrzích. Jako
pĜíklad je možné uvést umístČní informaþního stánku agentury na Evropském fóru vČdy
a techniky dne 19. kvČtna 2011 v prostorách
Vysoké školy ekonomické v Praze.
Petr Hladík

ICC ČR
Valná hromada 15. 6. 2011
Valnou hromadu Ĝídil pĜedseda ICC ýR
prof. Michal MejstĜík, který v úvodu uvítal
všechny pĜítomné zástupce þlenĤ ICC. Valná hromada byla shledána usnášeníschopnou, pĜítomno bylo 35 z 64 þlenĤ ICC.
Navržený program (zahájení a schválení
programu, zpráva o þinnosti za rok 2010,
zpráva o výsledku hospodaĜení v roce 2010,
zpráva dozorþí rady, schválení úþetní závČrky, informace o vzniku a zániku þlenství
v Mezinárodní obchodní komoĜe, zpráva
o pĜípravČ EWBF a výzva k partnerství, výhled plnČní ¿nanþního plánu pro rok 2011,
volba þlena výkonné rady, návrh usnesení,
diskuse a závČr) jednání byl bez výhrad
schválen všemi pĜítomnými.
Výkonný Ĝeditel Bc. Vladimír Šiška informoval pĜítomné o vzdČlávací þinnosti
v roce 2010, teritoriálních setkáních, práci
jednotlivých komisí ICC, vydaných publikacích a o projektech iDTAX, ORIGINAL
a Mezinárodní obchod v praxi realizovaných
v návaznosti na iniciativy ICC International.
Dále prezentoval výsledky klubové kavárny
Chamber’s Café a PR aktivit.
ýlenové byli poté informováni o vývoji
kandidatury ICC ýR na organizaci World
Chambers Congress v roce 2015. Šance
ICC ýR je ovšem zanedbatelná, nicménČ
nabízí se možnost zorganizovat v Praze
ICC World Council a Meeting of Permanent
Heads of NCs v roce 2012 – poprvé v historii ve Východoevropské zemi.
Výkonný Ĝeditel prezentoval výsledek
hospodaĜení za rok 2010.
Poté pĜedseda dozorþí rady doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. seznámil pĜítomné

Regionální inovaþní strategie
Pardubického kraje
Základním stimulem pro vytvoĜení Regionální inovaþní strategie Pardubického kraje (dále RIS PK) byl vstup ýR do EU a s tím
související možnost þerpat ¿nanþní prostĜedky
z fondĤ EU pro období 2007-2013. Dalším impulsem bylo zamČĜení vlády ýR na podporu
malého a stĜedního podnikání a tím zdĤraznČní inovací jako nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti podnikĤ. Vznik dokumentu
byl podporován Pardubickým krajem a dalšími
významnými regionálními subjekty (napĜ. Univerzita Pardubice) a rovnČž iniciován v rámci
spolupráce Asociace inovaþního podnikání
ýR (dále AIP ýR) s Odborným týmem k inovaþnímu podnikání v Pardubickém kraji.
Zpracování RIS PK bylo významným krokem na regionální úrovni, neboĢ obsahuje
strategii rozvoje kraje v oblasti vzdČlávání,
rozvoje lidských zdrojĤ, inovací a inovaþního podnikání s výhledem do roku 2013.
Tento stĜednČdobý strategický dokument

se zprávou dozorþí rady a konstatoval, že
na tĜech jednáních dozorþí rady provedla
kontrolu vybraných úþetních položek a dokladĤ v souþinnosti s pracovníky sekretariátu a provČĜila v souladu s bodem 8.5.4 stanov výsledky hospodaĜení a obsah výroþní
zprávy za rok 2010 a doporuþuje je schválit, stejnČ tak jako plnČní ¿nanþního plánu
na rok 2011 a návrh plánu na rok 2012.
Poté byla valná hromada informována
o pĜijetí spoleþností Bányaiová Vožehová, s.
r. o. advokátní kanceláĜ, DAIN s. r. o., EEIP, a.
s., GE Money Bank, a. s., INEL Holding a. s.,
ING Bank N.V., organizaþní složka, Advanced World Transport a. s, Havel & Holásek
s. r. o., KP Holding a. s., Baker & McKenzie
v.o.s., advokátní kanceláĜ, GrECo JLT Czech
Republic s.r.o., ICZ a. s., Novell-Praha s. r. o.,
PROMA REHA, s. r. o., STAND-BY Europe, s.
r. o. za þleny ICC. Jejich pĜihlášky projednala a schválila na svých jednáních z povČĜení
valné hromady výkonná rada. Výkonná rada
nedoporuþila na základČ pĜihlášky Ústavu
práva a právní vČdy o.p.s. þlenství z dĤvodu
dlouhodobého sporu s Rozhodþím soudem
pĜi HospodáĜské komoĜe ýR, valná hromada
s tím vyjádĜila souhlas.
ýlenství zaniká na základČ vlastní žádosti spoleþnostem: INEKON Group, G4S
Secure Solutions. Na základČ nezaplacení
þlenských pĜíspČvkĤ byly z þlenství vylouþeny spoleþnosti: Realmont spol. s. r. o.,
RESCUE TECHNICAL AND TRAINING INSTITUTE s. r. o., AAA Auto a. s., Evropský
polytechnický institut, KP Holding a. s.
Výkonný Ĝeditel seznámil valnou hromadou s pĜípravami East West Business Fora
2011, které se uskuteþní 26. Ĝíjna 2011
v rámci „24th Biennial Congress on the
Law of the World“ pod záštitou „World Jurist

prošel v roce 2006 schvalovacím Ĝízením
v nejvyšších orgánech Pardubického kraje
a poté probíhá implementace a monitoring
inovaþní strategie.
ZpĤsob naplĖování a monitorování RIS
PK vychází ze zákona þ. 248/2000 Sb.,
o podpoĜe regionálního rozvoje ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. Implementace navržených aktivit má postupnČ naplnit speci¿cké cíle a strategický cíl inovaþní strategie.
Implementaci aktivit, které de facto naplĖují
RIS PK po obsahové stránce, zajišĢuje výkonná složka (zpravodajové/garanti) nebo
externí subjekt u aktivit, které to svým charakterem vyžadují. K naplĖování RIS PK je
využívána i regionální inovaþní infrastruktura. Pro monitorování naplĖování aktivit
inovaþní strategie jsou od roku 2008 každoroþnČ zpracovávány monitorovací zprávy, které Ĝídící složka (Odbor strategického
rozvoje kraje a evropských fondĤ) pĜedkládá ke schválení RadČ Pardubického kraje.
Zpracováním monitorovacích zpráv RIS PK
byla povČĜena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále RRA PK).
Implementace inovaþní strategie zahrnuje

Association, a vyzval pĜítomné ke zvážení
možnosti partnerství této jedineþné akce.
ýlenové byli dále informováni o realizaci
projektu Optimalizace sítČ ekonomických
diplomatĤ na ZÚ.
Výkonný Ĝeditel poté prezentoval prĤbČh
plnČní ¿nanþního plánu na rok 2011 a návrh
rozpoþtu na rok 2012.
Dále probČhla volba þlena výkonné rady
z dĤvodu ukonþení pĤsobení Ing. Aleny
Králové v Telefónica Czech Republic, a.s.
Jedinou kandidátkou byla Monika Jindrová,
Telefónica Czech Republic, a.s. a valná hromada ji zvolila jednomyslnČ.
Usnesení 21. valné hromady ICC ýR:
21. valná hromada ICC ýR na svém zasedání dne 15. þervna 2011
Q bere na vČdomí zprávu o þinnosti za rok
2010 a schvaluje þinnost výkonné rady
za rok 2010 a výroþní zprávu ICC ýR;
Q schvaluje návrh na uspoĜádání ICC World
Council a Meeting of Permanent Heads of
NCs 2012 v Praze;
Q schvaluje výsledky hospodaĜení za rok
2010 a úþetní závČrku;
Q bere na vČdomí informaci o vzniku a zániku þlenství v ICC a schvaluje zánik þlenství INEKON Group, G4S Secure Solutions na vlastní žádost;
Q bere na vČdomí zprávu dozorþí rady ICC
ýR o její þinnosti od poslední valné hromady;
Q bere na vČdomí plnČní ¿nanþního plánu
pro rok 2011 a jeho úpravu a schvaluje
návrh rozpoþtu pro rok 2012;
Q schvaluje volbu nového þlena VR.
P. Š.

Úþastnice semináĜe Smluvní vztahy mezi podnikateli, probČhl dne 19. 5. 2011 v Pardubicích

také aktualizaci RIS PK. ěídící složka posuzuje, do jaké míry realizace aktivit vede
k naplnČní daného opatĜení, a na tomto
základČ Pardubický kraj každé dva roky vyhodnocuje potĜebu aktualizace RIS PK.
AIP ýR zahájila v roce 1998 realizaci projektu „Technologický pro¿l ýeské republiky“ (dále TP ýR), který aktivnČ Ĝeší v rámci
programu KONTAKT (mezinárodní vČdeckotechnická spolupráce) a ve spolupráci s partnery a garanty. PĜi pĜípravČ projektu byly
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využity zkušenosti z Technologického atlasu
NČmecka. TP ýR je využíván zejména k mapování inovaþního potenciálu ýeské republiky a rovnČž lze porovnávat inovaþní potenciál
mezi regiony ýR. NejvýznamnČjšími výstupy
tohoto projektu je webový portál www.techpro¿l.cz a CD ROM – oba v þeském jazyce,
pouze vybrané þásti mají anglickou jazykovou mutaci (napĜ. databáze). Do budoucna je
zájem a pĜedpokládá se nadále využívat TP
ýR nejen jako zdroj informací o inovaþním
potenciálu ýR, ale i pĜi pĜípravČ technologických pro¿lĤ v krajích.

Úþastníci semináĜe INCOTERMS 2010 a jejich
vliv na uplatĖování DPH a celních pĜedpisĤ pĜi
provádČní zahraniþního obchodu se zbožím,
probČhl dne 17. 6. 2011 v Pardubicích

Enterprise Europe Network Pardubice,
ve spolupráci s RRA PK a Odborným týmem
k inovaþnímu podnikání v Pardubickém kraji,
poĜádá semináĜe pro podnikatele z Pardubického kraje a þásteþnČ také z Královéhradeckého kraje, o jehož území se dČlí s Enterprise Europe Network v Liberci. Na tČchto
semináĜích také prezentuje TP ýR a k tomu
využívá poster, aktuální CD ROM každoroþnČ vydávané AIP ýR, prezentaci v PowerPointu, a další propagaþní materiály. TP ýR je
rovnČž prezentován na stránkách RRA PK
na adrese http://www.rrapk.cz/aip-cr/technologicky-pro¿l-cr.htm. RRA PK prezentovala
TP ýR kromČ semináĜĤ také na výstavách,
které poĜádala v minulých letech.
V Pardubickém kraji neexistuje v souþasné dobČ technologický pro¿l kraje. PĜíkladem pro jeho vznik a využití v budoucnu
mohou být zkušenosti z TP ýR, který obsahuje také informace o inovaþním potenciálu z území Pardubického kraje a možnost
srovnání s ostatními kraji ýR.
Pardubický kraj se rozvíjí mj. i díky úspČšným investicím, podnikatelskému prostĜedí
a kreativitČ podnikatelĤ. V rámci soutČží zástupci Pardubického kraje oceĖují podnikatele a jejich podíl na konkurenceschopnosti
kraje. Pardubický kraj je partnerem tradiþních
soutČží „Firma roku“ a „Živnostník roku“
(www.¿rmaroku.cz) zamČĜených na podporu
malého a stĜedního podnikání v Pardubickém
kraji, které hodnotí napĜ. i inovativnost výroby. Ve spolupráci se spoleþností Ernst &
Young, s.r.o. vyhlašuje Pardubický kraj regionální kolo soutČže „Podnikatel roku Pardubického kraje“ (www.podnikatelroku.cz), kde
mezi kriteria hodnocení patĜí mj. také pĜístup
k inovacím. Pardubický kraj každoroþnČ oceĖuje podnikatele v soutČži „Manažer roku“
(www.manazerroku.cz) spoleþnČ s Královéhradeckým krajem. Agentura pro podporu
podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniþní investice AFI
pravidelnČ vyhlašuje soutČž „Podnikatelská
nemovitost roku“, do které jsou nominovány
mj. nemovitosti s nejvČtším pĜínosem pro
inovace a výzkum i v Pardubickém kraji.
J. Krejþí
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Regionální inovaþní strategie
Moravskoslezského kraje

Výchozí situace inovaþního
systému Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj je typický silnou
koncentrací prĤmyslové výroby, zejména
v oblasti tČžkého prĤmyslu. Orientace kraje
na oblast dĤlního prĤmyslu, hutnictví a tČžkého strojírenství je dána historicky a lze
pĜedpokládat, že minimálnČ v tomto desetiletí
bude prĤmyslový pro¿l kraje nadále charakterizován zejména tČmito odvČtvími. Daná
odvČtví vytváĜejí unikátní hodnotový ĜetČzec
„uhlí-ocel-stroje“, který disponuje speci¿ckým technickým know-how napĜíþ tČmito
odvČtvími (napĜ. vývoj a výroba dĤlních strojĤ, apod.). Výchozí þlánek tohoto ĜetČzce, tj.
tČžké strojírenství, je pak zamČĜeno zejména
do oblasti dodávek technologických modulĤ
þi investiþních celkĤ pro energetiku (klasickou
i jadernou), stavebnictví a dopravu.
Mimo této stále dominantní prĤmyslové
pro¿lace kraje je patrná Ĝada nových, perspektivních odvČtví, podílejících se na zvyšování pĜidané hodnoty produkce Moravskoslezského kraje a posilování jeho exportní
výkonnosti. Jedná se zejména o automobilový prĤmysl, který lze charakterizovat rozdČlením do dvou skupin. První skupinou jsou
subdodavatelé komponentĤ pro ¿nální výrobce automobilĤ, eventuálnČ pro výrobce automobilových komponentĤ, kteĜí jsou v dodavatelském ĜetČzci o Ĝád výše. V této skupinČ
je možné vysledovat kromČ samotné výroby
také rozvíjející se aktivity v oblasti výzkumu
a vývoje automobilových komponentĤ, jak
u þeských, tak u zahraniþních ¿rem. V druhé
skupinČ se jedná o automobilový závod Hyundai a jeho korejské subdodavatelské ¿rmy.
V této skupinČ probíhá pouze samotná výroba, nicménČ tato skupina výrobcĤ silnČ pĜispívá k exportní výkonnosti Moravskoslezského
kraje díky vyrobeným vozĤm Hyundai. Dalším
významným perspektivním odvČtvím jsou
informaþní technologie. V kraji jsou vyvíjeny
softwarové systémy pro potĜeby veĜejného
sektoru (Ĝízení krizových situací, inteligentní
dopravní systémy), ale samozĜejmČ i pro potĜeby soukromého sektoru. Probíhá pĜípravná
fáze výstavby centra excelence IT4Innovations, které získalo podporu z Operaþního
programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dalšími perspektivními odvČtvími jsou obnovitelné
zdroje energie, prĤmyslová automatizace, robotika a rovnČž biomedicína a biotechnologie
(díky rozsáhlému a unikátnímu aplikovanému
výzkumu Fakultní nemocnice Ostrava).
Na stranČ výzkumných institucí disponuje Moravskoslezský kraj velmi silnou infrastrukturou pro výzkum a vývoj z Ĝad
univerzit (Vysoká škola báĖská – Technická
univerzita Ostrava, Ostravská univerzita,
Slezská univerzita v OpavČ, Vysoká škola
podnikání Ostrava, Vysoká škola sociálnČ-správní HavíĜov) i výzkumných ústavĤ
(Materiálový a metalurgický výzkum, VUHŽ,
VČdecko-výzkumný uhelný ústav, Ústav
geonikya další výzkumná pracovištČ v rámci
Vysoké školy báĖské – napĜ. Centrum na-

notechnologií). Budou zároveĖ vybudována
nová výzkumná centra za ¿nanþní podpory z Operaþního programu Výzkum a vývoj
pro inovace. KromČ zmínČného centra excelence IT4 Innovations se jedná o Regionální materiálovČ-technologické výzkumné
centrum, Energetické jednotky pro využití
netradiþních zdrojĤ energie, Inovace pro
efektivitu a životní prostĜedí, Institut environmentálních technologií a Institut þistých
technologií tČžby a užití energetických surovin. V Moravskoslezském kraji existují další
významné instituce inovaþního systému,
které napomáhají komercializaci výsledkĤ
výzkumu a vývoje v praxi a zakládání nových ¿rem s inovaþním potenciálem: Centrum transferu technologií na Vysoké škole
báĖské – technické univerzitČ Ostrava, Podnikatelský inkubátor Vysoké školy báĖské,
VČdecko-technologický park Ostrava, BIC
Ostrava, Podnikatelský inkubátor Steel-IT
a Podnikatelský inkubátor Vysoké školy
podnikání. V kraji pĤsobí také 10 klastrových organizací (napĜ. v oblasti automobilového prĤmyslu, strojírenství, IT, dĜevaĜského prĤmyslu, obnovitelných zdrojĤ energie,
atd.) a ýeská technologická platforma bezpeþnosti prĤmyslu (CZ-TPIS).

PĜíprava
Regionální inovaþní strategie
Výše popsaná rozsáhlá struktura inovaþního systému dokládá, že v Moravskoslezském kraji existuje znaþný inovaþní
potenciál, nicménČ aby mohl být efektivnČ
využíván, je zapotĜebí Ĝídit všechny instituce inovaþního systému koordinovaným
a systematickým zpĤsobem. Z tohoto dĤvodu rozhodlo vedení Moravskoslezského
kraje o zpracování a realizaci Regionální
inovaþní strategie Moravskoslezského kraje
na léta 2010–2016. Samotnému zpracování strategie pĜedcházela dĤkladná analýza
inovaþního prostĜední sestávající ze statistické analýzy inovaþní výkonnosti kraje, terénního šetĜení inovaþního potenciálu ¿rem,
terénního šetĜení výzkumných institucí a organizací pro podporu inovací a pĜípadové
studie podpory výzkumu, vývoje a inovací
v jiném regionu. NáslednČ pomocí analytických metod SWOT a stromu problémĤ byly
informace získané z analýzy transformovány do návrhové þásti inovaþní strategie,
která byla schválena zastupitelstvem Moravskoslezského kraje v záĜí 2010.
Globálním cílem výsledné regionální inovaþní strategie je zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje
na globálních trzích prostĜednictvím zvýšení
hrubé pĜidané hodnoty výroby. Výsledkem
interakce všech aktivit v rámci regionální inovaþní strategie tak musí být nové so¿stikované inovativní výrobky a služby s exportním
potenciálem, které zvýší mezinárodní konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje.
V rámci inovaþní strategie byly stanoveny
þtyĜi prioritní oblasti (A – Transfer technologií, B – Lidské zdroje, C – Internacionalizace
a D – Koordinace a implementace strategie),
které se dále þlení do dílþích speci¿ckých
cílĤ, jejichž naplnČní spoleþnČ pĜispČje k dosažení globálního cíle. Každá prioritní oblast
obsahuje tĜi speci¿cké cíle (SC).
V pĜípadČ prioritní oblasti A – Transfer
technologií se jedná o:
SC A1 Podpora transferu a komercializace výsledkĤ výzkumné a vývojové þinnosti
– jeho úþelem je zoptimalizovat a zefektivnit

procesy identi¿kace a pĜenosu výsledkĤ výzkumu a vývoje z univerzit a výzkumných
ústavĤ do podnikové praxe,
SC A2 Posílení spolupráce ¿rem a znalostních institucí v oblasti výzkumu a vývoje
– tento cíl je orientován na motivaþní nástroje podnČcující ¿rmy, univerzity a výzkumné
ústavy ke vzájemné spolupráci (napĜ. inovaþní vouchery),
SC A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups – tento cíl se zamČĜuje na zvyšování poþtu zaþínajících malých inovativních ¿rem (napĜ. prostĜednictvím
zkvalitĖování poradenských služeb pro tyto
¿rmy a podpory pĜístupu k ¿nancím).
V prioritní oblasti B – Lidské zdroje
jsou obsaženy tyto speci¿cké cíle:
SC B1 Zvýšení odborných kompetencí
lidských zdrojĤ ve znalostní ekonomice –
zde se jedná o vzdČlávací aktivity na téma
inovaþních systémĤ, transferu technologií,
ochrany duševního vlastnictví, apod.
SC B2 Zvýšení kvali¿kace lidských zdrojĤ
ve znalostních institucích – tento cíl se vČnuje podpoĜe rozvoje odborných znalostí výzkumných pracovníkĤ v kraji a zároveĖ akvizici zahraniþních výzkumných pracovníkĤ,
SC B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdČlávání – v tomto cíli jsou zahrnuty
zejména aktivity na podporu zájmu o technické obory mezi žáky základních a stĜedních
škol a na podporu rozvoje mČkkých dovedností (soft skills) vþetnČ znalostí cizích jazykĤ.
Prioritní oblast C – Internacionalizace
obsahuje tyto dílþí speci¿cké cíle:
SC C1 Podpora navázání mezinárodních
kontaktĤ a transferu know-how – zde patĜí
zejména aktivity pro generování nových mezinárodních projektĤ a partnerství ve výzkumu a vývoji (brokerageevents),
SC C2 Posílení úþasti Moravskoslezského
kraje v mezinárodních projektech výzkumu
a vývoje – tento cíl zahrnuje zejména komplexní a pravidelné informaþní aktivity o programech pro podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji pro ¿rmy, univerzity,
výzkumné ústavy a klastrové organizace,
SC C3 Zvyšování exportní výkonnosti ¿rem v Moravskoslezském kraji – tento cíl je
zamČĜen na poskytování informací o exportních pĜíležitostech, o vývoji poptávky a technologických trendech na zahraniþních trzích
a na poĜádání obchodnČ-informaþních misí
do zahraniþí.
Prioritní oblast D – Koordinace a implementace strategie je urþena k zajištČní
realizace strategie po technicko-organizaþní stránce. Má opČt tĜi speci¿cké cíle:
SC D1 ZajištČní koordinace subjektĤ inovaþní strategie – úþelem tohoto cíle je zajistit
konzistentní proces Ĝízení strategie (prostĜednictvím Ĝídícího orgánu – Koordinaþní rady
strategie) a eliminovat duplicitnost a paralelnost aktivit v inovaþním systému kraje,
SC D2 ZajištČní implementace strategie – tento cíl se vztahuje k implementaci
strategie po výkonné stránce (monitoring
realizace strategie, pĜíprava akþních plánĤ
realizace strategie),
SC D3 Podpora propagace inovaþní strategie – tento cíl zahrnuje aktivity pro zvýšení
povČdomí odborné i široké veĜejnosti o této
strategii a jejich aktivitách.

popsané speci¿cké cíle jsou naplĖovány
prostĜednictvím konkrétních rozvojových
projektĤ, které jsou zahrnuty do tzv. akþních
plánĤ realizace strategie pro jednotlivá léta.
V souþasnosti bČží implementace akþního
plánu pro léta 2010 a 2011 a byl pĜipraven
návrh akþního plánu pro rok 2012.

Plánované aktivity pro další
implementaci a zdokonalení strategie
Oblast výzkumu, vývoje a inovací se stává klíþovým tématem na evropské úrovni
a je promítnuta do nové strategie Evropské
komise Evropa 2020. ÚspČšnost naplnČní
této strategie bude mít zásadní vliv na budoucí konkurenceschopnost Evropské unie
jako celku v globální soutČži. Také Moravskoslezský kraj chce pĜispČt k úspČšné
realizaci Evropy 2020 prostĜednictvím své
regionální inovaþní strategie, jejíž struktura
(prioritní oblasti a speci¿cké cíle) bude aktualizována v souladu s obsahem Evropy
2020. Tím dojde také k prodloužení horizontu realizace Regionální inovaþní strategie
Moravskoslezského kraje na období 2010
– 2020. Regionální inovaþní strategie Moravskoslezského kraje zaþne být realizována dle aktualizované struktury od roku 2013.
Ing. David Pawera
Agentura pro regionální rozvoj, a. s., Ostrava

Klastrové organizace ze stĜední
Evropy a Clusters – Cord

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (dále jen RRA ÚK) je hlavním
partnerem mezinárodního projektu Clusters
Cord, který je realizován v rámci partnerství
na území stĜední Evropy. Jeho prioritou je
spolupráce klastrových organizací nejen
v rámci ýeské republiky, ale i na mezinárodní úrovni v 5 klíþových oblastech prĤmyslu:

Q
Q
Q
Q
Q

potravináĜství;
energetika a životní prostĜedí;
turismus;
ICT;
výrobní technologie.

V období od prosince 2010 do srpna 2011
probíhaly v jednotlivých zemích (ýeská republika, Itálie, NČmecko, Polsko, Rakousko,
Slovensko a Slovinsko) místní info dny, kde
partneĜi projektu informovali zájemce o aktivitách projektu, spolupráci s klastrovými
organizacemi a o cílech projektu. Místní info
den, který se konal v Ústí nad Labem, tak
poprvé v ýeské republice pozval k tématickým diskuzím zástupce klastrových organizací, politické autority (CzechInvest a Krajský úĜad Ústeckého kraje) a organizace
podporující klastry (Národní klastrovou asociaci, Asociaci inovaþního podnikání ýR).
Projekt Clusters Cord nabízí v rámci spolupráce propagaci klastrovým organizacím
na mezinárodních webových stránkách
www.clustercord.eu, které byly spuštČny v kvČtnu 2011. PĜi této pĜíležitosti byla
na webových stránkách vytvoĜena sekce,
která bude informovat veĜejnost o klastrech
ve stĜední EvropČ. Klastrovým organizacím,
které by chtČly spolupracovat i na nadnárodní úrovni bude nabídnuta úþast na výmČnných fórech a studijních cestách v zemích, které mají dlouholeté zkušenosti
s klastrováním (Itálie, NČmecko a Rakousku). Zástupci klastrĤ se tak budou moci
vzájemnČ poznat, vymČnit si své zkušenosti
a navázat pĜípadnČ mezinárodní spolupráci.
Zájemce o klastrovou politiku zároveĖ
zveme na Benchmarkingovou konferenci, která se bude konat k pĜíležitosti zpracování výsledkĤ z Benchmarkingu klastrových
organizací ze stĜední Evropy. Konference
probČhne 24. Ĝíjna 2011 v MilánČ.
Více informací o projektu a konferenci:
www.clusterscord.eu
Kontakt:
Mgr. Petra Mašková, RRA ÚK, a.s., BudovatelĤ 2830, 434 37 Most
Tel.: 417 637 455
Projekt je ¿nancován v rámci operaþního programu Central Europe (www.central2013.eu)

Realizace Regionální inovaþní
strategie Moravskoslezského kraje
Realizací strategie je povČĜena Agentura
pro regionální rozvoj, a. s., Ostrava. Výše

P. Mašková
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SEMI Europe Brussels Forum
SEMI Europe forum se konalo dne 24. 5.
2011 v Bruselu. Zúþastnilo se ho 200 úþastníkĤ z 29 zemí, 25 zemí EU (z EU nebylo
zastoupeno Slovinsko a Lotyšsko), ýíny,
Ruska, SAE a USA. Úþastníky byli jednak
representanti polovodiþového prĤmyslu
(CEO, Ĝeditelé), pĜedstavitelé akademické
sféry, þlenové evropského parlamentu a generální Ĝeditelé sekcí Evropské komise (DG
Climate Action, DG Competition, DG Energy, DG Enterprise and Industry, DG Environment, DG Information Society & Media,
DG Research & Innovation, DG Trade, JRC
(Joint Research Center). Struktura úþastníkĤ fóra je znázornČna na diagramu.

V rámci jednání fóra byly diskutovány problémy, týkající se materiálĤ pĜipravovaných
Evropskou komisí, zejména
– Key Enabling Technologies
– Industrial Policy for Europe in the Globalized Era (Flagship of Europe 2020)
– Innovation Union (Flagship of Europe 2020)
Polovodiþový prĤmysl pĜedstavuje 12%
evropské ekonomiky, vzniká zde zhruba
90% inovací, a je jedním z mála odvČtví,
které vytváĜejí nové pracovní pĜíležitosti.
Jednání fóra se zamČĜilo na dvČ klíþové
oblasti – oblast mikro (nano) elektroniky
a na oblast fotovoltaiky.

Oblast mikroelektroniky
a nanoelektroniky
Bylo konstatováno, že pĜestože ve výzkumu a vývoji v oblasti polovodiþových struk-
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tur je EU na pĜedním místČ ve svČtČ, výroba
je však do znaþné míry realizována mimo
Evropu a výsledky VV nejdou plnČ patentovČ ochránit. Politika výroby mimo Evropu
(fab-less) se neosvČdþila a je tĜeba výrobu
v oblasti klíþových technologií vrátit zpČt
do Evropy, aby se realizoval celý hodnotový ĜetČzec (od výzkumu a vývoje do výroby,
od vývoje k aplikacím, od špiþkových pracovišĢ k malým a stĜedním podnikĤm a dále
pak k uživatelĤm).
Je tĜeba zvýšit podíl aplikovaného výzkumu a vývoje (na úroveĖ zhruba 70%
nákladĤ na VV) a podporovat ty oblasti,
kde jsou koncentrovány dostateþnČ velké
kapacity (nadkritické kapacity) výzkumu
a vývoje. Pokud kapacity nejsou dostateþné, prostĜedky na výzkum nemohou vést
k významným inovacím.
V oblasti mikroelektronických a nanoelektronických technologií existují v EvropČ v souþasné dobČ þtyĜi klastry s dostateþnČ velkou
kapacitou a rozvinutou infrastrukturou, které
jsou schopné obstát v globální konkurenci
(Dublin, Grenoble, Leuven a Dresden). Je
tĜeba si uvČdomit, že konkurence je mimo
Evropu (je zvláštní, když nČkteré US nebo
asijské spoleþnosti využívají evropské výzkumné granty). PĜitom napĜ. USA vynakládají na výzkum v oblasti klíþových technologií pĜibližnČ desetkrát více než EU.
V oblasti nanotechnologií je tĜeba pokraþovat v trendu zvýšení hustoty integrace
(More Moore) a dále se zamČĜit na problematiku systémĤ s integrovanou funkcí (tzv.
„More than Moore“). Zejména v oblasti výzkumu a vývoje systémĤ s integrovanou
funkcí je Evropa na pĜední svČtové pozici,
kterou je tĜeba udržet, oproti asijské konkurenci (založené na strategických investicích
z veĜejného sektoru) a konkurenci USA (založené na podnikatelském duchu).
Hlavním problémem souþasné Evropy
je, že inovace nepĜekonávají hranice jednotlivých þlenských státĤ. K udržení pozice
Evropy ve svČtové konkurenci je tĜeba efektivní evropská integrace. Dalším velmi závažným problémem zaþíná být skuteþnost,
že úroveĖ vzdČlání v ýínČ a Koreji je vyšší,
než v EvropČ.

Fotovoltaika
V úvodním projevu (video) Connie Hedegaard, European Commissioner for Climate
Change, vyzdvihla úspČchy na poli fotovol-

taiky a kriticky se zmínila o retroaktivních
opatĜeních vlády ýR.
Fotovoltaika je z dlouhodobého výhledu
zdrojem energie s nejvČtším potenciálem
(více než 10 násobek potenciálu ostatních
zdrojĤ energie). V souþasné dobČ je v EvropČ instalováno velké množství FV elektráren
o celkovém výkonu 28 GWp. Podle odhadĤ se
tento výkon zvýší do roku 2020 na zhruba 70
GWp s dalším významným nárĤstem do roku
2050. V souþasné dobČ byl pĜipraven program výrazného snížení ceny fotovoltaických
modulĤ z krystalického kĜemíku (na 50% souþasné ceny), která v souþasné dobČ již klesla
na úroveĖ velmi blízké 1 €/Wp. Významný pokrok je rovnČž v oblasti mČniþĤ. Oþekává se
rovnČž významný rozvoj v oblasti tenkovrstvých technologií a v oblasti koncentrátorové
fotovoltaiky (CPV). Z hlediska rozvodné sítČ,
do 10% celkové výroby energie pomocí fotovoltaiky není stabilita sítČ ohrožena.
Fotovoltaika je jednou z klíþových technologií (KET) a bude mít dĤležitou roli v pĜipravované EU Energy road map.
V oblasti fotovoltaiky dochází k rychlému poklesu cen modulĤ, takže se cena FV
energie pĜibližuje síĢové paritČ a výraznČ se
snižuje Feed in Tariff (FIT v NČmecku bude
v roce 2012 0,18 Eur/kWh). V dalším vývoji
bude podpora obnovitelných zdrojĤ energie
provádČna prostĜednictvím „zelených certi¿kátĤ“. PĜedpokládaný vývoj ceny energie,
vyrábČné pomocí rĤzných zdrojĤ, je uvedena
v tabulce (jedná se o jižní oblasti Evropy).
Video projevu Neelie Kroes, European
Commissioner for Digital Agenda je na http://
www.youtube.com/watch?v=nP2QooWLIr8
a video projevu Connie Hedegaard, European
Commissioner for Climate Action je na http://
www.youtube.com/watch?v=L5Z-UyojF8Q
prof. Ing. VítČzslav Benda
ýVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Konference a jednání orgánĤ ICSTI
Ve dnech 19. – 20. 5. 2011 se v Budapešti
uskuteþnilo 62. zasedání výboru zplnomocnČných pĜedstavitelĤ Mezinárodního centra
pro vČdeckotechnické informace
(ICSTI) s mezinárodní konferencí.
Za ýeskou republiku se jednání
zúþastnil
P. Švejda z Asociace inovaþního
podnikání ýR.
ýR se zúþastĖuje jednání ICSTI na nevládní
úrovni.
Mezinárodní konference „VČdeckotechnické inovace: Národní zkušenosti a mezinárodní spolupráce“ se uskuteþnila 19.
5. 2011 ve studovnČ budapešĢské technické
a ekonomické univerzity, za pĜedsednictví
A. Tichy-Racse, zplnomocnČného pĜedstavitele Maćarska v ICSTI.
Program jednání s prezentacemi úþastníkĤ konference je umístČn na www.icsti.ru.
V jeho rámci vystoupil P. Švejda s pĜednáškou „Technologický pro¿l ýR,

mu a nedávno je Unie postavila do centra soudržnČjší inovaþní strategie Unie inovací (viz
IP/10/1288, MEMO/10/473), kterou Evropa
potĜebuje, pokud chce soutČžit s velkými a dynamickými zemČmi, jako jsou USA þi ýína.
Granty podpoĜí výzkum v Ĝešení nejvýznamnČjších spoleþenských výzev, s nimiž se Evropa a svČt setkávají. Mezi více než 16 000 pĜíjemcĤ prostĜedkĤ budou univerzity, výzkumné
organizace a prĤmysl. Zvláštní pozornost se
bude vČnovat malým a stĜedním podnikĤm,
což zahrnuje také balíþek témČĜ jedné miliardy EUR. Také bude zavedeno nové OcenČní
EU pro ženy – inovátorky, jejichž práce byla
¿nancována v rámci FP7 nebo dĜívČjších programĤ. VČtšina „výzev k pĜedkládání návrhĤ“
(výzvy k podání žádosti o ¿nanþní pĜíspČvek)
bude zveĜejnČna 20. þervence.
„Evropa dnes znovu dokazuje své odhodlání postavit výzkum a inovace do þela politického programu pro rĤst a zamČstnanost. Možnost ucházet se o tyto prostĜedky po celé EU
svede dohromady nejlepší evropské výzkumníky a inovátory, kteĜí budou moci spoleþnČ Ĝešit nejpalþivČjší otázky souþasné doby, jako je
zabezpeþení energie a potravin, zmČna klimatu nebo stárnoucí populace. Komise navrhuje znaþné zvýšení ¿nanþních prostĜedkĤ pro
výzkum a inovace v rámci našeho programu
po roce 2013 s názvem Horizont 2020. Již díky
výzvám, které vyhlašujeme nyní, chci daĖovým poplatníkĤm ukázat, že hodláme za každé euro dostat tu nejlepší pĜidanou hodnotu,“
uvedla komisaĜka Geoghegan-Quinnová.

Studovna univerzity

Detaily ohlednČ grantĤ
Z jednání výboru

vČdeckotechnické parky v ýR“. ÚþastníkĤm byly pĜedány materiály – CD ROM
Technologický pro¿l ýR, Systém inovaþního podnikání v ýR, info materiál „KONTAKT“, info AIP ýR a SVTP ýR, CD ROM
VČdeckotechnické parky v ýR, Cena Inovace roku 2011.
Úþastníci konference se zajímali
o strukturu databáze Technologický pro¿l
ýR, zpĤsob vyhledávání potencionálních
partnerĤ podle regionĤ, typĤ organizací,
odvČtví a technologií. Zajímali se o zkušenosti z pĜípravy a provozování vČdeckotechnických parkĤ v ýR a doporuþili pĜedložit tyto informace 62. zasedání výboru
ICSTI.
Mezi nejzajímavČjší vystoupení patĜila
Analýza souþasného stavu VaV a struktura
vČdeckotechnických informací, prezentovaná ICSTI a Anne-Marie Libmann, F.L.A.
Consultants z Francie a informace o inovaþním potenciálu Indie, prezentovaná S.
K. Varshneyem, vČdeckotechnickým radou
velvyslanectví Indie v MoskvČ.
Na tuto mezinárodní konferenci navázalo dne 20. 5. 2011 jednání 62. zasedání
výboru. Na tomto jednání byly zhodnoceny výsledky ICSTI od posledního jedná-

ní v kvČtnu 2010 v Baku, byl pĜedstaven
nový zplnomocnČný pĜedstavitel Ruské
federace v ICSTI V. V. Niþkov. ýlenové
tohoto orgánu, jehož jednání se zúþastnil
P. Švejda, schválili do dalšího þtyĜletého
funkþního období Ĝeditelem ICSTI V. Kodolu. Tento návrh podpoĜil na základČ více
než pČtileté spolupráce AIP ýR a ICSTI
P. Švejda. Na návrh ýR bylo schváleno zaĜazení vČdeckotechnických parkĤ
do agendy vČdeckotechnických informací
v rámci ICSTI.
P. Š.

Sedm miliard EUR pro výzkum
a inovace nastartuje rĤst
a pĜinese nová pracovní místa
Evropská komise – Tisková zpráva
(http://europa.eu)
Brusel 19. þervence 2011 – komisaĜka Máire Geoghegan-Quinnová dnes oznámila, že
témČĜ 7 miliard EUR bude urþeno na nastartování inovací prostĜednictvím výzkumu. Evropská komise uvolĖuje v rámci Sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj (FP7)
zatím nejvČtší balíþek ¿nanþních prostĜedkĤ.
Oþekává se, že v krátkodobém horizontu bude
vytvoĜeno 174 000 pracovních míst a celkem
za 15 let témČĜ 450 000 pracovních míst
a 80 miliard EUR v rĤstu HDP1. Financování
výzkumu v EU je prioritou politického progra1 Na základČ modelu NEMESIS, který vypracoval

prof. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme)
v rámci evropského výzkumného programu
DEMETER.

Výzvy se soustĜećují na integraci výzkumu
a inovací, která by mČla pomoci Ĝešit spoleþenské výzvy a vytvoĜit udržitelná pracovní
místa a rĤst tím, že postaví Evropu do þela
klíþových trhĤ s technologiemi budoucnosti.
Toho se dosáhne bezprecedentním zvýšením podpory þinnostem, které napomáhají
propojit výzkum a trh, napĜíklad ukázáním
komerþního potenciálu nových technologií
nebo jejich využitelnosti v mČĜítku dostateþnČ velkém pro to, aby byly zajímavé pro prĤmyslovou výrobu. Tento pĜístup propojující
výzkum a trh tvoĜí také základ evropských
inovaþních partnerství zĜízených v rámci
akþního plánu Unie inovací. Všechna evropská inovaþní partnerství vþetnČ pilotního
projektu aktivního a zdravého stárnutí budou
podporována v rámci projektĤ FP7.
Na þinnosti zamČĜené na Ĝešení problému péþe o stárnoucí populaci se celkem
pĜidČlí 220 milionĤ EUR z 656 milionĤ EUR
dostupných pro zdravotní výzkum a 240 milionĤ EUR z 1,3 miliardy EUR prostĜedkĤ
urþených na ¿nancování informaþních a komunikaþních technologií (IKT).
Zbývající prostĜedky urþené na IKT budou
smČĜovat na rozvíjení infrastruktur pro sítČ
a služby, na nano a mikrosystémy, fotoniku
a robotiku, digitální materiály, jazykové technologie a na aplikace jako je napĜíklad IKT pro
zdravotnictví a IKT pro energetickou úþinnost.
Evropská rada pro výzkum (ERV) rozdČlí
témČĜ 1,6 miliardy EUR na ocenČní nejlepších zkušených i mladých výzkumných pracovníkĤ, kteĜí pĤsobí v EvropČ. Byla zavedena iniciativa malého rozsahu na ovČĜení
„správnosti koncepce“, která má za cíl pĜeklenout mezeru mezi výsledky výzkumu a jejich komercializací. Další iniciativou je nový
„grant ERV pro synergii“ na podporu velmi
malých skupin výzkumných pracovníkĤ, kteĜí
spolupracují na stejném projektu.
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Kolem 900 milionĤ EUR z tzv. akcí „Marie
Curie“, bude zpĜístupnČno na podporu mobility a kariéry výzkumných pracovníkĤ zhruba 10 000 vysoce kvali¿kovaných vČdcĤ. To
bude zahrnovat i 20 milionĤ EUR urþených
pro pilotní projekt ¿nancování „evropských
doktorátĤ v prĤmyslu“, který má stimulovat
podnikání a spolupráci mezi univerzitami,
výzkumnými institucemi a podniky.
265 milionĤ EUR urþených na výzkum v oblasti životního prostĜedí pomĤže pĜi Ĝešení
otázek, jako jsou zmČna klimatu, úbytek biologické rozmanitosti a úþinnost využívání zdrojĤ.
Evropská komise reaguje na zvýšenou
poptávku po bezpeþnČjších a zdravČjších potravinách a udržitelných biologických zdrojích
tím, že investuje více než 307 milionĤ EUR
do vybudování silného biohospodáĜství, které
zlepší výrobní postupy, vytvoĜí nová prĤmyslová odvČtví a poskytne pracovní místa.
Malé a stĜední podniky (MSP), které hrají pĜi
inovaci zásadní úlohu, budou k úþasti motivovány speciálními podporami. Vedle novČ zjednodušených pravidel obsahuje investiþní balík
pro MSP ve výši témČĜ 1 miliardy EUR také pilotní schémata jednak v rámci tématu Zdravotnictví, jednak v rámci ¿nanþního nástroje Evropské investiþní banky pro sdílení rizik MSP.
488 milionĤ EUR pro nanotechnologie se
zamČĜí na oblasti, jako jsou továrny budoucnosti, ekologické automobily a energeticky
úþinné budovy.
Výzkum a inovace v oblasti þistší, bezpeþnČjší a úþinnČjší dopravy a mobility získají
313 milionĤ EUR.
Komise nakonec vyhradila 40 milionĤ EUR
na „Iniciativu pro inteligentní mČsta“ s cílem
nalézt úþinnČjší zpĤsoby využívání energie
a poskytování mČstské dopravy.

Souvislosti
Sedmý rámcový program pro výzkum
a vývoj (FP7) je nejrozsáhlejším programem
na ¿nancování výzkumu na svČtČ s rozpoþtem ve výši 53 miliard EUR pro období
2007–2013. PĜijetím strategie Evropa 2020
a vyjádĜením podpory plánu Unie inovací
letos v únoru þlenské státy urþily výzkum
a inovace prioritou evropského politického
programu a základem plánĤ pro investice
do udržitelných pracovních míst a rĤstu.
Viz také MEMO/11/520 a MEMO/11/521
Unie inovací:
http://ec.europa.eu/innovation-union
Evropa 2020 http://ec.europa.eu/
europe2020/index_cs.htm
Digitální agenda http://ec.europa.eu/digital-agenda
Kontaktní osoby:
Mark English (+32 22962410)
Monika Wcislo (+32 22986595)

Inovaþní prostĜedí pro MSP
Evropské malé a stĜední podniky jsou inovativní, nerostou však dostateþnČ. USA prokázaly v posledních 35 letech mnohem lepší
schopnost, pokud jde o zakládání a rĤst nových spoleþností v odvČtvích s intenzivním
výzkumem.
Evropské malé a stĜední podniky jsou
inovativní. Z celkového poþtu podnikĤ s inovaþními þinnostmi zavedlo podle prĤzkumĤ
v roce 2008 na trh nové nebo zdokonalené
produkty 27 %. Ve Švédsku tento poþet dokonce dosahuje 41 %. V Evropské unii jsou
EUREKA a nyní rovnČž Eurostars program
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dlouhodobým šampionem, které vytváĜejí podmínky pro mezinárodní spolupráci
inovativních malých a stĜedních podnikĤ
a rychlé tržní uplatnČní výstupĤ jejich projektĤ. DlouhodobČ nejvČtší pĜekážkou pro
malé a stĜední podniky je omezený pĜístup
k ¿nancím a problematika ochrany duševního vlastnictví a prĤmyslových práv.
V pomČru k velikosti ekonomiky provádČjí
malé a stĜední podniky v Spojených státech
více výzkumu a vývoje než v Evropské unii:
v roce 2007 þinily výdaje malých a stĜedních
podnikĤ na výzkum a vývoj v Evropské unii
0,25 % HDP oproti 0,30 % v Spojených státech, s vysokou koncentrací v urþitých státech,
jako je Kalifornie. V ĜadČ evropských zemí
(Dánsko, Finsko, Belgie, Rakousko a Švédsko) však malé a stĜední podniky provádČjí
více výzkumu a vývoje (více než 0,5 % HDP).
ZnaþnČ znepokojující je však skuteþnost,
že pokud jde o patentovou þinnost, jsou
mladé podniky (které existují ménČ než pČt
let) v Evropské unii ménČ inovativní než jejich protČjšky v Spojených státech, s výjimkou Norska a Dánska, kde v období mezi
rokem 2005 a 2007 podalo žádost o patenty v rámci Smlouvy o patentové spolupráci
více než 30 % mladých podnikĤ.
V dĤsledku toho nerostou inovativní
malé a stĜední podniky dostateþnČ rychle,
aby se staly velkými inovativními spoleþnostmi investujícími do výzkumu a vývoje.
Podíl podnikĤ založených po roce 1975
je u pĜedních spoleþností v Spojených
státech investujících do výzkumu a vývoje tĜikrát vyšší (54,4 %) než u pĜedních
spoleþností v Evropské unii investujících
do výzkumu a vývoje (17,8 %). To je pĜíznakem trvale nižší schopnosti Evropské
unie v posledních zejména 15-20 letech,
pokud jde o zakládání a rĤst nových podnikĤ v odvČtvích s intenzivním výzkumem,
v porovnání se Spojenými státy. PrĤmyslová struktura Evropské unie není proto
dostateþnČ orientována na rychle rostoucí hospodáĜská odvČtví.
Prakticky všechny typy malých a stĜedních podnikĤ mohou inovovat a mČly by být
vybízeny k tomu, aby investovaly do výzkumu a inovací. DĤležitá je rovnČž skuteþnost,
že rychle rostoucí podniky v nejinovativnČjších odvČtvích hospodáĜství jsou hlavními
aktéry pĜi rozvoji novČ vznikajících výrobních odvČtví a pĜi urychlování strukturálních
zmČn, které Evropa potĜebuje, aby se stala
ekonomikou s udržitelným hospodáĜským
rĤstem a kvalitními pracovními místy. Proto se návrh Evropské komise, který se týká
se nového jednotného hlavního ukazatele
inovací, zamČĜuje na podíl rychle rostoucích podnikĤ v nejinovativnČjších odvČtvích
na hospodáĜství. RĤst vyplývající z takovéhoto rozvoje pĜinese prospČch celému
hospodáĜství Evropské unie, vþetnČ malých
a stĜedních podnikĤ v odvČtvích s málo þi
stĜednČ vyspČlou technologií a ve službách,
které jsou velmi závislé na celkovém vývoji
poptávky.
(sh)

EU není v souþasnosti dobrým
vzorem v inovacích
Podle studie pĜipravené Euro-Americkou
obchodní radou, jež byla nedávno uveĜejnČna a která posuzovala kritéria inovace a konkurenceschopnosti ve 44 zemích, obsadila

Evropská unie jako celek prĤmČrné umístČní
na 19. místČ, tj. daleko za Spojenými státy
(4.), Jižní Koreou (5.) a Kanadou (7.), i když
stále pĜed zemČmi s rychle se rozvíjející ekonomikou jako je ýína (34.), Brazílie (38.) a Indie (43.). Tato studie poukazuje také na znaþné rozdíly mezi jednotlivými þlenskými státy
Evropské unie. Nejlépe na tom jsou skandinávské zemČ, zatímco zejména stĜedomoĜské zemČ se umístily nejhĤĜe.
Obdobná studie byla vypracovana think-tank pro Informaþní technologie a inovace
(ITIF) se sídlem ve Washingtonu. Na základČ údajĤ OECD a UNESCO (využito byl celkem 16 rĤzných parametrĤ, mimo jiné údaje
o investicích do výzkumu a vývoje, vzdČlávací standardy a produktivita práce) zpráva
analyzuje také inovaþní potenciál a konkurenceschopnost stejných zemí. Studijní
zpráva je k dispozici na internetové adrese
www.itif.org/¿les/2011-atlantic-century.pdf
Uvedená studie dokumentuje, že Evropská unie jako celek, ale také Spojené státy
zaostávají v konkurenceschopnosti za zemČmi s vyspČlými ekonomikami, jako je
Japonsko, Kanada, Jižní Korea a Austrálie.
Zpráva ITIF zaznamenala jeden evropský
úspČch a to, že v hodnocení inovaþního
prostĜedí se Finsko umístilo na druhém nejvyšším poĜadí za Singapurem. ÚspČch Finska vyplývá pĜedevším ze shody politickéna
domácí scénČ o strategii, cílech a provádČní inovaþní politiky. Protikladem je Itálie,
která v posledních 10 letech zaznamenala
nejmenší nárĤst inovací. PoĜadí þlenských
zemí Evropské unie z hlediska inovaþního
prostĜedí je uvedeno v následující tabulce.
PoĜadí ZemČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Finsko
Švédsko
Velká Británie
Dánsko
Holandsko
Belgie
Francie
Irsko
NČmecko
Rakousko
ýeská republika
Estonsko

PoĜadí ZemČ
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Maćarsko
ŠpanČlsko
Slovinsko
Portugalsko
Slovensko
Lotyšsko
Itálie
Litva
Kypr
Polsko
ěecko

Pozn.: Pro hodnocení Malty, Lucemburska,
Bulharska a Rumunska nebyly k dispozici
všechny potĜebné údaje.

Pokud jde o další hodnocení, Evropská
unie jako celek se umístila 23. z hlediska
dospČlých dospČlých s terciálním vzdČláním
ve vČku mezi 25-34 let (31,8% této vČkové
populace), naopak na 1. místČ je Jižní Korea (57,9%), z evropských zemí se nejvýše
umístilo Irsko (45,1%).
Finsko se umístilo nejvýše v poþtu vČdeckých pracovníkĤ v pĜepoþtu na 100 obyvatel. Finsko se rovnČž zaĜadilo na nejvyšší
pĜíþku v oblasti investic do výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru (2,23% HDP).
Rakousko se dostalo na vrchol v oblasti
vládou ¿nancovaného výzkumu a vývoje
(0,99% HDP). V oblasti produktivity práce
se nejvýše umístilo Nizozemsko naopak
nejhĤĜe Lotyšsko. Lotyšsko má nejnižší sazbu danČ z pĜíjmu právnických osob (9%),
naopak Itálie má stejnou daĖ ve výši 29%,
což je nejvíce v celé Evropské unii.
(sh)

Podnikatelský a inovaþní park
VÚB HavlíþkĤv Brod
Vznikl na základČ aktivit vedení Výzkumného ústavu bramboráĜského v HavlíþkovČ
BrodČ (VÚB) v roce 1999 v uvolnČných prostorách areálu. Rozvoj vČdeckotechnického
parku (VTP) byl v tomto roce podpoĜen získáním projektu Ministerstva prĤmyslu a obchodu v programu výzkumu a vývoje PARK
v celkové þástce 3320 tis. Kþ, pĜiþemž bylo
50 % spolu¿nancování ze strany nositele projektu. Cílem bylo provozování a rozvíjení VTP
jako podnikatelského a inovaþního centra pro
realizaci technologických Ĝešení a transfer
technologií. VTP mČl k dispozici pro potĜeby
podnikatelĤ vþetnČ nositele projektu 4 244 m2
ploch. Na základČ požadavkĤ ¿rem zaþlenČných do VTP byly uskuteþnČny rekonstrukce
prostor a jejich další úpravy. Mimo jiné byly
provedeny úpravy poþítaþové sítČ, pĜipojení
na internet a zajištČní služeb provozovatelem
parku. Došlo rovnČž na úpravu a rozšíĜení
parkovacích ploch. Je nutno Ĝíci, že od poþátku VTP byla vČnována pozornost i funkci
inkubátoru, kdy zejména ¿rmám inovaþního
charakteru byly pĜi uzavírání smluv poskytovány výhodnČjší podmínky (nižší nájemné
aj.). V prĤbČhu Ĝešení projektu v letech 1999
až 2000 bylo vytvoĜeno 17 nových pracovních míst u ¿rem a organizací zapojených
do VTP. Následný projekt na provoz a rozšíĜení VTP podaný v r. 2001 byl neúspČšný,
a proto byl VTP v dalších letech provozován
pouze v režii VÚB.
Ve veĜejné soutČži se v roce 2010 podaĜilo získat projekt z programu MPO Prosperita na revitalizaci stĜech a opláštČní budov
a modernizaci poþítaþové sítČ v celkové
hodnotČ 3000 tis. Kþ. Projekt byl dokonþen
v roce 2011 s tím, že 50 % nákladĤ hradil
provozovatel VTP.
Krátce po svém založení se stal VTP þlenem Spoleþnosti vČdeckotechnických parkĤ
ýR (SVTP ýR) a jeho zástupci se pravidelnČ zúþastĖují dČní v této spoleþnosti. VTP
se dlouhodobČ prezentuje v rámci www.
svtp.cz. S ohledem na dosahované výsledky byla v roce 2002 pĜiznána VTP Spoleþností vČdeckotechnických parkĤ ýR akreditace, která byla pak pravidelnČ obnovována
a poslední byla obhájena v roce 2010.
V rámci Kraje Vysoþina pĤsobíme dlouhodobČ jako jediný VTP, i když se nyní další
pĜipravují.
Provozovatel poskytuje subjektĤm zaþlenČným do VTP poradenství, aĢ už technologické, ekonomické, vedení úþetnictví,

vzdČlávací a školicí možnosti, pĜekladatelství a možnost pomoci pĜi projektech EU.
Z technických a administrativních služeb
pak to jsou digitální telefonní ústĜedna,
telefon, fax, internet, poþítaþová síĢ, zpracování textĤ, knihovna, kopírování, vazba
dokumentĤ, jídelna, konferenþní a schĤzovací prostory, dílny (truhláĜská, zámeþnická, elektro), sklady, laboratoĜe, nákladní
a osobní doprava, dostateþné poþty parkovacích míst pro pracovníky ¿rem a jejich
zákazníky. Tato okolnost je mimo jiné všemi
þleny VTP vysoce hodnocena.
Po dohodČ s provozovatelem VTP jsou
prĤbČžnČ provádČny úpravy pronajatých
prostor, které podnikatelé (þlenové parku)
užívají a tím je jim umožnČno zlepšovat jejich podmínky pro podnikání. Významnou
podporu dostávali a dostávají podnikatelé
a ¿rmy zaĜazené v inkubátoru. ěada ¿rem
si po poþáteþním pĤsobení ve VTP poĜídila
vlastní prostory, kde podnikají a rozvíjí svou
þinnost na širší úrovni. Mimo jiné to jsou
METROPOLITNÍ, s.r.o. HavlíþkĤv Brod,
podnikající v oblasti IT, PROSS, reklamní
spoleþnost, Urban, s.r.o. zlatnictví a výroba
šperkĤ, Martin MuzikáĜ opravy a servis motorových vozidel aj.
Jako pĜíklady dobrých výsledkĤ práce podnikatelĤ ve VTP je možno jmenovat Ingenierteam CZ, s.r.o. – projekþní práce v oblasti
autoprĤmyslu (tĜíválcový motor Fabia), AIKA,
s.r.o. – rozvoj IT v oblasti Kraje Vysoþina,
Medipo Agras HB, s.r.o. – rozvoj strojních
technologií a mechanizace výroby a skliznČ
brambor. ProstĜednictvím provozovatele se
VTP prezentoval i v soutČži „Inovace roku
2007“, kde mČla úspČch ¿alová odrĤda brambor „Val¿“. Ta byla i za pomoci SVTP ýR prezentována a propagována na veĜejnosti.
Provozovatel VTP poskytuje uživatelĤm
výsledkĤ výzkumu služby prostĜednictvím
praktických informací pro podnikatele v zemČdČlství a souvisejících oborech.
V souþasné dobČ je zamČĜení VTP zejména v oblastech: IT, stavebnictví, zemČdČlské
strojírenství, poradenství a služby pro zemČdČlství a zpracovatelský prĤmysl, ostatní
služby. PĤsobí zde nyní 45 ¿rem, z nichž je
13 inovaþního charakteru. CelkovČ je v nich
zamČstnáno více jak 70 pracovníkĤ. Je možno je rozdČlit do nČkolika oblastí:
Q

informaþní technologie
zde pĤsobí 8 ¿rem na pronajaté ploše
287 m2. NejvýznamnČjší jsou METROPOLITNÍ, s.r.o., AIKA, s.r.o., AICOM,
s.r.o. které dlouhodobČ a úspČšnČ pĤsobí v HavlíþkovČ BrodČ a na území Kraje
Vysoþina

Q

stavební a projekþní práce, pĜíbuzná
problematika
V této oblasti se ve VTP vystĜídala Ĝada
¿rem, v souþasné dobČ zde pĤsobí 8 ¿rem s pronajatou plochou 257 m2, z nichž
významných výsledkĤ dosahují PROJEKT PLUS, s.r.o., Ing. J. STRNAD –
ISPO a dopravní ¿rma L. MILICHOVSKÝ

Q

zemČdČlské strojírenství, technologie
a zpracování brambor
Významným pĜedstavitelem je ¿rma
MEDIPO AGRAS HB, s.r.o., která má
pronajatou plochu 180 m2

Q

výroba zboží, obchod, služby
Do této skupiny je možno zaĜadit 15
¿rem, které pĤsobí na ploše 828 m2.
Výrazných úspČchĤ zde dosahuje f. Martin FAIT – FMF DESIGN, která pĤsobí
na úseku výtvarnictví, výroby a obchodu
se sklem, dále pak f. NORIKA CZ, s.r.o.,
která zajišĢuje množení brambor a obchod s bramborami. Velmi dobĜe si vedla
též ¿rma J. BÁRTģ s chovem a prodejem akvarijních rybiþek

Q

ekonomické a daĖové poradenství,
vedení úþetnictví
Z této oblasti zde pĤsobí 4 ¿rmy, které mají
k dispozici plochu 119 m2. DlouhodobČ
dosahuje dobré výsledky f. QIT, s.r.o.

Q

zvláštní služby
Do této kategorie z ¿rem pĤsobících
ve VTP Ĝadíme 7 subjektĤ s pronajatou
plochou 123 m2. PatĜí sem mj. J. DOBěANSKÁ pedikúra, manikúra, V. KORCHĕÁK kosmetické služby, J. KAŠPAROVÁ stĜíhání a úprava psĤ

Q

instituce a o.p.s.
V této kategorii pĤsobí 3 subjekty na ploše 102 m2.
Jako nejvýznamnČjší je nutno uvést
ÚstĜední bramboráĜský svaz ýR, který
má za úkol hájit zájmy pĜedevším producentĤ a zpracovatelĤ brambor a Okresní
myslivecký spolek ýMMJ.

Q

Výzkumný ústav bramboráĜský
HavlíþkĤv Brod, s.r.o. (provozovatel
VTP) užitná plocha 2255 m2
Volná plocha k pronajmutí je v souþasné
dobČ 93 m2.

Zakladatelem, majitelem a provozovatelem VTP je Výzkumný ústav bramboráĜský HavlíþkĤv Brod, s.r.o., který navazuje
na tradici Státních výzkumných ústavĤ
bramboráĜských, založených v roce 1923.
Vlastníkem objektĤ, ve kterých je VTP provozován, se stal VÚB na základČ privatizaþního projektu v roce 1994. Základ areálu byl vybudován již v roce 1926, ten pak
byl postupnČ dobudován a modernizován,
nejvýraznČji v letech 1986–1992. V tČchto
letech byly postaveny nové budovy, které
slouží jak provozovateli, tak i VTP. CelkovČ je možno Ĝíci, že areál je velmi vhodný
pro podnikatelskou þinnost malých ¿rem
v oblasti výzkumu, inovací, drobné prĤmyslové výroby, obchodu, služeb a poradenské
þinnosti. Souþástí VTP jsou též pracovištČ
VÚB Kyjovská 3505 a Valeþov.
KromČ vhodných podmínek pro podnikatelskou þinnost má pracovištČ VÚB bohaté
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zkušenosti z oblasti výzkumu a inovaþního
podnikání, informatiky, odborného a ekonomického poradenství vþetnČ dobrého personálního zajištČní. Pro podnikatelské aktivity a potĜeby z jiných oborĤ (strojírenství a stavebnictví)
má provozovatel uzavĜeny smlouvy na odborné konzultace, poradenskou þinnost a v pĜípadČ potĜeby i uspoĜádání semináĜe o použití
nových technologií v souþasném strojírenství
a pĜíbuzných oborech s VÚTS, a.s. Liberec
a obdobnČ v pĜípadČ stavebnictví i použití nových stavebních hmot s VÚSH a.s. Brno.
Provozovatel VTP Výzkumný ústav bramboráĜský HavlíþkĤv Brod, s.r.o. je soukromou
spoleþností, která se zabývá aplikovaným
a z þásti základním výzkumem. U aplikovaného výzkumu se jedná zejména o výzkum nových prvkĤ v technologii pČstování, zpracování a užití brambor, ale i jiných plodin. V oblasti
základního výzkumu je provozovatel zamČĜen
zejména do oblasti šlechtitelských metod
brambor, biotechnologických postupĤ ve virologii a testaþních metod detekce škĤdcĤ
a chorob brambor. VÚB se okrajovČ zabývá
i šlechtČním brambor se zvláštním využitím.
Je vlastníkem odrĤd brambor KeĜkovské rohlíþky a Val¿. Ve spolupráci se šlechtitelskými spoleþnostmi v ýR se podílí na šlechtČní
nových odrĤd, pĜiþemž má na nČkterých podíl
na tvorbČ výchozích materiálĤ.
Na úseku výzkumu je VÚB Ĝešitelem aĢ
už koordinátorem nebo se podílí jako spoluĜešitelské pracovištČ u 27 projektĤ grantových agentur v ýR i EU. Jejich zamČĜení
a názvy je možno zjistit na www.vubhb.cz.
Z povČĜení MZe zajišĢuje VÚB konzervaci a využití genofondu brambor (genobanka bramboru in vitro). V souþasné dobČ je
vedeno v genobance pĜes 2400 genotypĤ,
z toho 1234 kulturních odrĤd. V této oblasti
se podílí VÚB (garant za ýR) na projektu IPGRI (FAO) „Evropská databáze bramboru“.
VÚB je povČĜen zajišĢovat posklizĖové testování zdravotního stavu sadby brambor pro
celou ýR, dále provozuje referenþní fytosanitární diagnostickou laboratoĜ pro diagnózu
virĤ a viroidĤ brambor, udržuje kolekci fytopatogenních virĤ u brambor, zajišĢuje monitoring vektorĤ u brambor. Zpracovává odborná
stanoviska, koncepce, prognózy a podklady
pro rozhodovací proces MZe v oblasti legislativních, fytosanitárních a jiných pĜedpisĤ.
VÚB je též autorizovaným pracovištČm
pro registraþní pokusy s pesticidy a hnojivy
u brambor, akreditovaným pracovištČm pro
laboratorní diagnózu souboru virĤ metodou
ELISA a dianózu karanténních chorob Cms
a Rs, akreditovaným pracovištČm pro vybrané chemické analýzy u brambor. Na zakázku zajišĢuje udržovací šlechtČní a množení
brambor metodou tkáĖových kultur in vitro.
Pro smluvního odbČratele zajišĢuje množení okrasných rostlin „in vitro“. Je rovnČž
významným pracovištČm v oblasti technologického a ekonomického poradenství s celorepublikovou pĤsobností.
CelkovČ je možno konstatovat, že VÚB
jako provozovatel VTP na základČ všech
aktivit disponuje dostateþným množstvím
prostĜedkĤ k bezproblémovému provozu
VTP. PotĜebné zdroje jsou k dispozici z komerþní þinnosti a dalších podnikatelských
aktivit (množení rostlin in vitro, obchodní
þinnost, poradenství, služby). V HavlíþkovČ
BrodČ je VÚB, provozovatel VTP v podvČdomí veĜejnosti jako partner podporující poþáteþní podnikatelské aktivity svých þlenĤ.
Jan Bouma, OldĜich Cempírek
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Jihoþeský vČdeckotechnický park
v ýeských BudČjovicích
Vznik a poslání Jihoþeského vČdeckotechnického parku (JVTP)
Váže se k roku 2008, kdy v rámci novČ vystavČného objektu vzniklo zázemí, ve kterém
se setkávají komerþní subjekty s akademicko-univerzitními institucemi. JVTP tak pĜispívá k
– vytvoĜení základních pĜedpokladĤ (prostĜedí) pro možnost transferu poznatkĤ
do podnikatelské praxe,
– zakládání nových spoleþností ze strany absolventĤ i vČdeckých pracovníkĤ (spin-off),
– cílené spolupráci již fungujících ¿rem
s akademickými pracovníky na konkrétních projektech.
I. etapa JVTP byla realizována jako projekt
v rámci programu PROSPERITA, který je souþástí Operaþního programu prĤmysl a podnikání 2004-2006. Nositelem projektu je Jihoþeská univerzita v ýeských BudČjovicích (JU), provozovatelem a správcem JVTP je Jihoþeská
agentura pro podporu inovaþního podnikání,
o.p.s. (JAIP). JVTP je akreditovaným þlenem
Spoleþnosti vČdeckotechnických ýR.
JAIP od roku 2005 plní významnou roli
pĜi rozvoji a podpoĜe inovaþního podnikání
v Jihoþeském kraji, zamČĜuje se pĜedevším
na vytváĜení podmínek pro rozvoj výzkumu,
vývoje a inovaþního podnikání v regionu vedoucích ke zvýšení prosperity (www.jaip.cz).
Novostavba JVTP byla v listopadu 2009
ocenČna 2. místem v soutČži Podnikatelská
nemovitost roku 2008 v kategorii Podnikatelská nemovitost s nejvČtším pĜínosem pro
inovace a výzkum.

ýinnosti JVTP
V souþasné dobČ patĜí mezi nejdĤležitČjší
þinnosti JAIP – provozovatele JVTP,
– správa I. etapy JVTP
– realizace projektĤ (projektový management)
– úþast v platformách a klastrech
– související služby napĜ. zajištČní technické pomoci pĜi Ĝešení nových produktĤ,
poradenství pĜi technologickém transferu,
služby v oblasti duševního vlastnictví (patenty, licence, a pod).
JAIP se dále, v pĜímé vazbČ na JVTP, zamČĜuje na
– poradenství pĜi Ĝešení technických a technologických problémĤ,
– poradenství v rámci TT,
– scouting v rámci výzkumných týmĤ,

– vytváĜí podmínky pro efektivní propojení
potĜeb soukromých ¿rem a podnikĤ s nabídkou odborných technických a netechnických služeb JU a Biologického centra
AV ýR v.v.i. tak, aby se vytvoĜil kompaktní
celek, ve kterém dochází k obousmČrnému
pĜenosu znalostí, dovedností a informací.
Jihoþeský vČdeckotechnický park tak vedle pronajímaného prostoru a provozních
služeb nabízí široké spektrum poradenských a dalších speci¿ckých služeb souvisejících s klientelou, která je orientována
na problematiku výzkumu a vývoje v nejširším slova smyslu. Své klienty si cílenČ vybírá a hodnotí podle pĜedem stanovených
kritérií. Neusilujeme pĜi využívání prostorĤ
parku o maximální ekonomické efekty plynoucí z pronájmu, ale o kvalitu výsledného
produktu jednotlivých klientĤ, Ĝíká Petra Vachová, novČ jmenovaná Ĝeditelka JAIP.
RozšíĜení pĜístrojového a technologického zázemí.
Po úspČšném nastartování I. etapy JVTP,
která umožnila zasídlení subjektĤ se zamČĜením na molekulární biologii, biotechnologii, potravináĜství, fyzikální a technologické
¿rmy a spoleþnosti zabývající se energetikou vzešel požadavek na rozšiĜování služeb
inovaþního charakteru, vývojových a výzkumných aktivit a zvýšení a posílení konkurenceschopnosti vznikajících produktĤ.
Tento požadavek byl jedním z podnČtĤ k podání žádosti o podporu z dotaþního programu Prosperita na dovybavení pĜístrojového
zázemí a posílení technologických zaĜízení
do poloprovozní haly, která tak umožní rozšíĜení þinností a zvýšení výrobních kapacit.
Dále projekt „ProstĜedí JVTP – I. etapa“
umožní odkoupení domén a portálu Gate2Biotech jako základního marketingového
nástroje pro další rozvoj stávajícího JVTP.

Spolupráce JVTP
s akademickou sférou
Další ne ménČ dĤležitou aktivitou, která
je v rámci JAIP/JVTP realizována, je oblast
vzdČlávání. V rámci projektu SPINNET byly
osloveni studenti z rĤzných oborĤ, kteĜí budou posléze podpoĜeni stážemi ve vČdeckotechnologických parcích (VTP), podnikatelských inkubátorech a inovaþních ¿rmách.
Studenti se tak stanou souþástí systému
rozvíjejícího spolupráci mezi akademickou
a aplikaþní sférou a zároveĖ získají potĜebné
kompetence, know-how a motivaci tuto spolupráci dále rozvíjet. Podnikaví studenti získají navíc možnost spolupracovat na Ĝešení
inovativních zámČrĤ formou týmové práce

pod dohledem zkušených konzultantĤ. Oslovené soukromé ¿rmy mají zájmem o nové
inovativní produkty uplatnitelné na trhu a zároveĖ o výchovu a vþasnou pĜipravenost
personálního obsazení v tČchto výrobních
provozech. Studenti se tak stávají perspektivními zamČstnanci s dlouhodobou pĜípravou pro vykonávání své budoucí profese.

Jak dále?
Projekt JVTP byl od zaþátku koncipován
jako více etapový s tím, že v první etapČ
– dané tehdejšími ¿nanþními možnostmi
zúþastnČných partnerĤ, bude realizováno
prostĜedí, v nČmž se ovČĜí životaschopnost
zámČru. V kladném pĜípadČ se poþítalo
s etapou druhou. PĜi hodnocení výsledkĤ,
dosažených v rámci první etapy, bylo konstatováno že JVTP splnil, a plní pĜedpoklady které byly od projektu oþekávány. Projekt
však došel do bodu, kdy je jeho další þinnost
limitována nedostatkem disponibilních ploch.
Další zájemce o umístČní do prostor JVTP
tedy nelze v souþasnosti pĜijímat. JVTP však
s nimi spolupracuje a poskytuje jim služby
v tzv. virtuálním režimu – bez zasídlení, tak
aby si mohli vyzkoušet podporu JVTP.
Možnosti dalšího rozvoje JVTP jsou dány
i pĜípravou a podáním žádosti na výstavbu
druhé etapy JVTP. ZaplnČné prostory stávajícího zázemí se tak rozšíĜí o nové aktivity
a služby v technologické a vČdeckotechnické oblasti s rozšíĜenou funkcí inovaþního
centra a inkubátoru, kde je cílem podpora
malých a stĜedních inovaþních podnikĤ,
vzdČlávání, rozvoj regionĤ, konkurenceschopnost a rozvoj nových technologií.
V této II. etapČ je nadále poþítáno s rozšíĜením aktivit zamČĜených na vČdecké a vzdČlávací instituce s neveĜejným sektorem
(pĜevážnČ výrobními ¿rmami). Druhá etapa JVTP je tvoĜena nČkolika celky zabezpeþující administrativní prostory s vazbou
na konferenþní místnost, laboratorní prostory s funkcí þistých provozu a poloprovozní
prostory s technologickým zázemím s možností þistého provozu. Registraþní žádost
podala spolupracující krajská organizace
Jihoþeský vČdeckotechnický park, a.s., jako
nositel projektu a žadatel o dotaci.
Kontaktní údaje:
Jihoþeská agentura
pro podporu inovaþního podnikání o.p.s.
Na Zlaté stoce 1619,
370 05 ýeské BudČjovice
Tel: 385 310 032, www.jaip.cz, info@jaip.cz
Petra Vachová, Jaroslav Lakomý,
Petr Kohout

Alma Consulting Group

Využít kvalitnČ možností ¿nancování inovací s pĜihlédnutím k naplnČní všech legislativních požadavkĤ dnes není úplnČ jednoduché. KromČ rĤzných forem dotaþních
pobídek lze také využít druhou možnost,
kterou je odþitatelná položka na výzkum
a vývoj. V ýeské republice jsou tisíce spoleþností, které splĖují zákonné podmínky
k tomu, aby uplatnily nárok na tento daĖový

odpoþet. Oproti takovému potenciálu je celkových 640 subjektĤ uplatĖujících odpoþet
na výzkum a vývoj v roce 2009 pouhým stavebním kamenem možného vČtšího využití
v budoucnu (þísla za rok 2010 ještČ nejsou
k dispozici). Ekonomickou podstatou tohoto
daĖového odpoþtu je skuteþnost, že výdaje na výzkum a vývoj lze odeþíst dvakrát
od základu danČ. Úspora u podnikĤ typu
SME se pak vČtšinou pohybuje v Ĝádech
statisícĤ až milionĤ korun za každý rok
a podnik ji fakticky získá pĜi podání daĖového pĜiznání. Ale jak správnČ urþit, jestli pro
þinnosti právČ v mém podniku lze tento daĖový odpoþet uplatnit?
Na þeském trhu operuje subjekt, který je
v této oblasti ¿nancování inovací svČtovým
hráþem. Jedná se o Alma Consulting Group.
Alma CG byla založena v roce 1986
ve Francii mužem jménem Marc Eisenverg.
Za 25 let své existence se Alma CG vypracovala v evropského leadera na trhu poradenství v oblasti snižování nákladĤ. Její koncept
poradenství spoþívá v redukci nákladĤ klientĤ
a v získávání nových zdrojĤ ¿nancování jejich
aktivit. A to celé bez zásahĤ do organizace
nebo struktury spoleþnosti. Souþástí byznys
modelu Alma CG je i forma odmČny, kterou je
vždy pouze pĜedem daná výše provize z konkrétní zajištČné úspory pro klienta (tzv. success fee). Celá poradenská skupina s obratem
271 mil. € v roce 2010, 1700 zamČstnanci,
mateĜskou spoleþností ve Francii a poboþkami v UK, ŠpanČlsku, Portugalsku, Belgii, Polsku, KanadČ, Maćarsku, NČmecku a ýeské
republice je také pĜedním hráþem v oblasti
¿nancování inovací s dĤrazem na maximální
možné uplatnČní daĖového odpoþtu na výzkum a vývoj.
Alma CG se ve svých poboþkách specializuje na pČt hlavních oblastí þinnosti:
Ɣ Financování inovací
Ɣ PĜímá podpora
(evropské granty a národní dotace)
Ɣ NepĜímá podpora
(odpoþet na výzkum a vývoj)
Ɣ DaĖová optimalizace
(daĖ z nemovitosti, DPH)
Ɣ Provozní náklady (telekomunikace,
energie, vozový park, jiné)
Ɣ Sociální odvody (optimalizace povinných
sociálních odvodĤ zamČstnavatele)
Ɣ PojištČní

Hlavní produkt Alma CG
– Financování inovací
Alma CG jako specialista na ¿nancování
inovací prostudovala pro své klienty za více
než 25 let svého pĤsobení všechny existující možnosti ¿nancování výzkumu a vývoje.
Mezi poskytované služby patĜí poradenství
pĜi získávání všech základních pĜímých
a nepĜímých podpor týkajících se výzkumu
a vývoje. Tyto služby poskytuje na regionální, národní i evropské úrovni. OddČlení pro
¿nancování inovací Alma CG zahrnuje také
disciplinárnČ rĤznorodý tým 170 odborníkĤ,
vþetnČ 137 konzultantĤ, vČdcĤ a inženýrĤ
z rĤzných oborĤ. S pomocí tohoto odborného zázemí byla Alma CG za posledních
10 let schopna pro své klienty zajistit jednu
miliardu € v oblasti pĜímého i nepĜímého ¿nancování inovací, výzkumu a vývoje.
V ýeské republice se v tuto chvíli Alma
CG vČnuje zejména poradenství pĜi uplatnČní daĖového odpoþtu na výzkum a vývoj.

Pro své klienty zajišĢuje lokální tým tzv. „full
service“ v této oblasti. Její služby zaþínají
identi¿kací uplatnitelných projektĤ výzkumu
a vývoje. PĜesnou identi¿kaci vhodných aktivit umožĖují zejména sdílené dlouholeté
celosvČtové zkušenosti, unikátní metodologie Alma CG a technické vzdČlání jejích
konzultantĤ, kteĜí jsou všichni absolventy
technických univerzit. Dalším krokem je
pĜesné urþení uplatnitelných výdajĤ a následné zpracování podrobné dokumentace
ke všem vytipovaným projektĤm. Dokumentace je zpracovávána jak podle legislativních
pokynĤ (paragraf 34 odst. 4 a 5 zákona þ.
586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ), tak nad
rámec potĜebné dokumentace, kterou vyžaduje zákon. Výpoþtem nárokovatelné maximální výše daĖového odpoþtu služby Alma
CG nekonþí. Souþástí smluvního vztahu je
i podpora pĜi uplatnČní odpoþtu a následná
asistence pĜi jednání s ¿nanþním úĜadem.
Smluvní vztah mezi Alma CG a klientem se
uzavírá na víceleté období pĜedevším proto,
aby v prĤbČhu let mohli spoleþnČ odpoþet
maximálnČ zefektivnit. V prĤbČhu pĜípravy
daĖového odpoþtu na výzkum a vývoj je
postupnČ konzultanty Alma CG uplatnČna
technická, právní a závČrem ¿nanþní expertíza auditovaných projektĤ. Tento pĜístup, jehož souþástí je i zmiĖovaný provizní model
odmČny, tvoĜí metodologii Alma CG uplatĖovanou a zdokonalovanou po desítky let.
V ýeské republice obhospodaĜuje Alma
CG v tuto chvíli pĜes þtyĜi desítky klientĤ
z rĤzných odvČtví, pro nČž realizuje odpoþet
na výzkum a vývoj. Z pohledu klienta je spolupráce þasovČ nenároþná, vlastní technický
audit pĜedstavuje prĤmČrnČ 2-3 denní zátČž
pro odpovČdné pracovníky na vybraných
projektech. Mezi klienty mĤžeme nalézt jak
spoleþnosti z oblasti služeb (Komerþní banka, ýKD DIZ, Asseco Solutions, NanoTrade,
Quinta Analytica), tak z prĤmyslových odvČtví
(Brano, Lafarge, Skanska, Lias VintíĜov, Poclain Hydraulics). Pro své klienty v ýeské republice Alma CG zpracovala audit a pĜipravila
k uplatnČní pĜes 200 projektĤ v letech 2009
a 2010 v celkové výši zhruba 250 mil. Kþ. NČkteré z uplatnČných projektĤ již byly podrobeny úspČšné kontrole ¿nanþním úĜadem.
Na globální úrovni zpracovala Alma CG audit
32 000 projektĤ výzkumu a vývoje v prĤbČhu
posledních pČti let, bČhem kterých zajistila
pro své klienty celkem 1,8 miliardy € pĜímého
a nepĜímého ¿nancování inovací.

Barometr inovací
Vzhledem ke svému výsadnímu postavení v oblasti ¿nancování inovací, rozšíĜila
Alma CG svĤj profesionální rozmČr také
o realizaci rozsáhlého prĤzkumu, který se
této problematice odbornČ vČnuje. PrĤzkum
se jmenuje Barometr inovací a v letošním
roce se koná již jeho sedmý roþník. Tento
roþník je mimoĜádnČ významný pro stĜedoevropské zemČ, zejména pro ýeskou republiku, Polsko a Maćarsko, kde prĤzkum
probíhá vĤbec poprvé. Celkem prĤzkum
zkoumá inovativní prostĜedí v 11 zemích
a kromČ již zmiĖovaných se dále jedná
o Francii, Velkou Británii, ŠpanČlsko, Portugalsko, NČmecko, Belgii, Kanadu a USA.
Obecným cílem každoroþního prĤzkumu
je zjištČní míry inovativního prostĜedí v jednotlivých státech a jejich vzájemné porovnání. Jednotlivé roþníky se pak liší svým hlavním tématem v rámci obecného zamČĜení
na inovace. Hlavním tématem Barometru
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inovací 2011 je pohled na inovace v souvislosti s udržitelným rozvojem spoleþností. V roce 2011 se poþítá s úþastí více než
1000 spoleþností ze všech zmiĖovaných
státĤ vþetnČ ýeské republiky.
Když se podíváme blíže na jednotlivé
okruhy dotazĤ prĤzkumu, objevíme témata,
na která se Barometr inovací letos zamČĜuje a hledá k nim odpovČdi napĜíþ rĤznými
spoleþnostmi.
Dotazy pokrývají nejvýznamnČjší oblasti
¿nancování výzkumu a vývoje, jakými napĜíklad jsou:
Ɣ Poþet ¿rem investujících do VaV a pomČr
externího ¿nancování tČchto aktivit

Hledají se VizionáĜi roku 2011

PĜedstavit a ocenit þeské ¿rmy a podnikatele a konkrétní autory inovaþních produktĤ.
To je cílem projektu „VizionáĜi 2011“. Zájemci
o úþast se mohou pĜihlásit na internetových
stránkách www.vizionari2011.cz. Výsledky
budou vyhlášeny v rámci Týdne výzkumu,
vývoje a inovací INOVACE 2011, poĜádaného AIP ýR, v prosinci 2011. Záštitu projektu
poskytlo Ministerstvo prĤmyslu a obchodu,
partnerem je agentura CzechInvest.
„Projekt VizionáĜi 2011 pĜesnČ odpovídá
cílĤm, které chce prosadit i námi pĜipravená
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti,“ Ĝíká ministr prĤmyslu a obchodu Martin
Kocourek. „V rámci Strategie chceme þeské
¿rmy a vČdce nauþit víc vzájemnČ spolupracovat, protože naše ekonomika se do budoucna musí opírat pĜedevším o inovace.“
„Na podporu inovaþního podnikání ministerstvo prĤmyslu a obchodu rozdČlí do roku
2013 bezmála devadesát miliard korun
z Operaþního programu Podnikání a inovace. Zkušenosti s podporou z evropských
fondĤ by mČli mít i VizionáĜi 2011,“ dodává
Petr Oþko, Ĝeditel sekce fondĤ EU, výzkumu
a vývoje Ministerstva prĤmyslu a obchodu.
„Inovace jsou základním kamenem hospodáĜského pokroku a konkurenceschopnosti
ýeské republiky, a proto je nutné podporovat zavádČní inovativních produktĤ, procesĤ
a postupĤ v podnicích, vysvČtluje generální
Ĝeditel agentury CzechInvest Miroslav KĜížek
a dodává: „Projekt VizionáĜi 2011 zviditelĖuje
inovativní ¿rmy, které se mohou stát inspirací
pro ostatní podnikatele, a zároveĖ jim mĤže
pomoci s rozšíĜením jejich inovativního podnikání, služeb a produktĤ.“
Autorem projektu je Sdružení právnických
osob CzechInno, které reaguje na souþasnou situaci na trhu a fakt, že se význam inovací neustále zvyšuje. Projekt se zamČĜuje
pĜedevším na malé a stĜední ¿rmy s inovaþním potenciálem schopné reagovat na mČnící se trh a jeho potĜeby. Další podmínkou
je þerpání prostĜedkĤ z evropských fondĤ
za úþelem rozvoje inovaþního podnikání.
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Ɣ Pojmenování nejþastČjších obtíží pĜi zajištČní ¿nancování inovací
Ɣ Poþet ¿rem využívajících daĖový odpoþet
na VaV a následný dopad daĖového odpoþtu na zvýšení jejich VaV aktivit
Ɣ PovČdomí o možnostech ¿nancování inovací v jednotlivých spoleþnostech a míra
praktického využití tČchto zdrojĤ
PrĤzkum, jehož vyplnČní zabere patnáct minut, je anonymní ve formČ on-line
dotazníku. Stejné dotazy dostávají v rámci šetĜení jednotlivé spoleþnosti ve všech
úþastnických zemích. Z toho dĤvodu bude
bezpochyby zajímavé porovnání výsledkĤ

mezi zemČmi, kde má ¿nancování inovací
dlouholetou tradici a tČmi, kde je tato oblast
spíše novinkou.
Výsledky prĤzkumu Barometr inovací
2011 budou zveĜejnČny ve druhé polovinČ
tohoto roku. Celý prĤzkum má potom ambici zmapovat prostĜedí podpory výzkumu
a vývoje v soukromém sektoru. V pĜípadČ,
že se podaĜí pĜispČt k lepší orientaci þeských spoleþností v této problematice, bude
to nesporný úspČch lokální verze prĤzkumu.
S výsledky prĤzkumu budou þtenáĜi tohoto
magazínu seznámeni.
Bc. Petr RÝDL, MBA
ALMA Consulting Group

Projekt je koncipován jako prĤĜez jednotlivými odvČtvími s akcentem na inovaþní
potenciál v daném odvČtví. Inovaþní produkty bude hodnotit odborná porota složená
z odborníkĤ z Ĝad akademických a vČdeckých institucí, státní správy a pĜedstavitelĤ
inovaþního podnikání. VítČz získá exkluzivní
možnost seznámit veĜejnost se svými inovaþními produkty prostĜednictvím ýeské televize
a dalších médií. Zájmové sdružení CzechInno
usiluje o propojení podnikatelských subjektĤ, veĜejné správy a výzkumných organizací
za úþelem prohloubení spolupráce v oblasti
inovací. Sdružení má za cíl pĜispČt k rozvoji
inovací a seznámit podnikatelskou a širší veĜejnost s daným tématem v þeském prostĜedí
a zároveĖ sdČlovat možný budoucí vývoj této
oblasti. Více informací získáte na: www.vizionari2011.cz nebo na www.czechinno.cz.
Kamil Kresta
partner a místopĜedseda Ĝídícího výboru
CzechInno, z.s.p.o.

Cadarache. Tokamak ITER má ovČĜit možnost uvolnČní fúzní energie pro civilní úþely.
Poprvé bude mít výzkum technologie pĜednost pĜed studiem fyziky. ITER by mČl fungovat jako zesilovaþ výkonu. Vstupní výkon
ohĜívající plazma bude 50 MW a výstupní
výkon termojaderné fúze by mČl dosáhnout
po dobu nejménČ 500 sekund 500 MW.
ITER ještČ nebude vyrábČt elektĜinu.
Zhruba desetkrát menší, ale ITER podobný tokamak, provozuje od roku 2008 Ústav
fyziky plazmatu Akademie vČd ýR, v.v.i,
v Praze. PrávČ podobnost tokamakĤ COMPASS [1] a ITER umožĖuje, aby výsledky
získané na COMPASS mohly plnit databázi,
ze které ITER þerpá pĜi tvorbČ experimentálních scénáĜĤ. Tokamak COMPASS pĜevzal
ÚFP od Culham Center for Fusion Energy. Culham se nachází nedaleko Oxfordu
ve Spojeném království. ÚFP musel vybavit COMPASS novou energetikou a pracuje
na výrobČ nejrĤznČjších, mimoĜádnČ pĜesných a citlivých diagnostik.

Modernizace Tokamaku COMPASS

Svazky neutrálních
energetických þástic

Tokamak – zaĜízení pro studium
Ĝízené termojaderné fúze

ÚFP se chystá pĜipojit k tomakaku COMPASS dva zcela nové zdroje svazkĤ neutrálních þástic (NBI = Netral Beam Injection).
Tokamak je v principu pulsní zaĜízení, to
je, výboj v tokamaku trvá omezenou dobu.
Tento „nedostatek“ fyzikové dnes umí alespoĖ þásteþnČ obejít. Jedním ze zpĤsobĤ
je neinduktivní buzení elektrického proudu
pomocí vstĜiku energetických neutrálních

NejúspČšnČjší zaĜízení pro studium Ĝízené termojaderné fúze je tokamak (TOroidalnaja KAmera i Magnitinyje Katuški). NejvČtší tokamak na svČtČ staví pátým rokem
Evropská unie, Rusko, USA, Japonsko,
Jižní Korea, ýína a Indie ve francouzském

Tokamak COMPASS s pĜipojeným injektorem (vpravo) a diagnostikou ThomsonĤv rozptyl (vlevo).

þástic, které pĜi vhodném úhlu vstĜiku dokáží pĜedat impuls elektronĤm plazmatu a tím
vybudit elektrický proud. Hlavní úloha NBI
ale spoþívá v ohĜevu plazmatu. PrimárnČ
se plazma v tokamaku ohĜívá prĤchodem
elektrického proudu. Ovšem s rostoucí teplotou plazmatu klesá jeho ohmický odpor
a s ním i úþinnost ohĜevu Jouleovým teplem. Jednou ze dvou standardních metod
tak zvaného dodateþného ohĜevu je právČ
vstĜik energetických neutrálních atomĤ, které srážkami s þásticemi plazmatu mu pĜedávají svoji energii a plazma ohĜívají.
Zdroje svazkĤ neutrálních þástic z novosibirského Budkerova ústavu jaderné
fyziky úspČšnČ pracují takĜka po celém svČtČ: mimo jiné v Korejské republice, ve Švýcarsku a v nČkolika laboratoĜích Spojených
státĤ amerických. Konstrukþní detaily zdroje svazkĤ jsou pĜitom vždy unikátní a šité
na míru. V pĜípadČ tokamaku COMPASS
dokáže každý ze dvou zdrojĤ neutrálních
svazkĤ dodávat úzkým prĤzorem o prĤmČru
7 centimetrĤ do plazmatu až 300 kW výkonu, a to ve formČ vysoké pohybové energie
vodíkových atomĤ. CelkovČ tedy 600 kW. Plný
výkon svazku lze pĜitom
udržet až po dobu 0,3
sekundy.
V souþasné dobČ, bez
ohĜevových svazkĤ, „umí“
tokamak COMPASS teplotu plazmatu nČkolik miliónĤ
stupĖĤ. PĜi použití svazkĤ
pĜedpokládáme, že dosáhneme teplot až padesáti
miliónĤ stupĖĤ. Taková
hodnota bude rekordní jak
pro þeský fúzní výzkum,
tak pro tokamak COMPASS, který v pĤvodní instalaci v britském Culhamu
možnost ohĜevu neutrálními svazky nikdy nemČl.
Svazky bude možné vstĜikovat do tokamaku COMPASS nezávisle na sobČ teþnČ,
to je souhlasným smČrem, þi proti sobČ –
podle toho, k jakému úþelu budou právČ používány. Viz obrázek.

Nastavení injektorĤ svazkĤ rychlých neutrálních þástic na tokamaku COMPASS

Byly provedeny intenzivní a podrobné
výpoþty, které simulovaly chování svazkĤ
neutrálních þástic v tokamaku COMPASS.
Návrh NBI je pĜizpĤsoben speci¿ckým
vlastnostem tokamaku COMPASS. Je to
kompaktní tokamak, pro který, v dĤsledku
krátké interakþní dráhy mezi neutrálními
þásticemi a plazmatem, musí být výkon
NBI, jeho energie a geometrie voleny velmi
peþlivČ. Dále tu jsou tu velká omezení daná
konstrukcí tokamaku. SpeciálnČ – cívky toroidálního magnetického pole a konstrukce
omezuje výbČr smČru vstĜiku a existující pĜíruby prĤchodĤ do výbojové komory musely být pozmČnČny, aby nepĜekážely vstĜiku
svazku neutrálních þástic.

Parametry svazkĤ neutrálních þástic
vyrobených Budkerovým ústavem jaderné fyziky pro Ústav fyziky plazmatu AV
ýR, v.v.i.
Poþet injektorĤ
2
Energie svazku
40 keV
(mĤže být snížena)
Celkový iontový proud 2x 15 A
Celkový výkon
neutrálních þástic
2x 310 kW
Délka pulsu
300 ms
PrĤmČr svazku
< 5 cm

ThomsonĤv rozptyl
Dalším podstatným vylepšením tokamaku
COMPASS je nedávná instalace a postupné
uvádČní do provozu diagnostiky pro mČĜení
hustoty a teploty elektronĤ plazmatu metodou Thomsonova rozptylu laserového záĜení na elektronech plazmatu. Analyzuje se
Dopplerovým jevem rozšíĜené spektrum rozptýleného záĜení. Z velikosti Dopplerova posuvu, to je ze spektrálního rozšíĜení pĤvodní laserové þáry, lze spoþítat elektronovou teplotu.

Plán odborných akcí
ýeské strojnické spoleþnosti
na 2. pololetí 2011
SemináĜ: ěídicí systémy hydraulických
mechanismĤ
termín:
6. záĜí 2011
místo:
ýSVTS, Praha 1, Novotného lávka
5, budova A - 4. patro, sál 417
odborný garant: ýeská asociace pro
hydrauliku a pneumatiku – OS ýSS,
Ing Petr Jáchym, HYDAC spol.
s r.o. Planá nad Lužnicí,
e-mail: jachym.petr@hydac.cz
organizaþní garant: ýeská strojnická
spoleþnost – Hana Valentová
Kurz:

Základy tribotechniky – (tribotechn. poznatky o mazivech
a mazání, pĜedpoklady praktické realizace v podnikové praxi,
atd.) dvoudenní kurz
termín:
12. – 13. Ĝíjna 2011
místo:
Hotel SKI – Nové MČsto na MoravČ
odborný garant: OS Tribotechnika ýSS
Ing. Vladimír Nováþek, ALS
Czech Republic, s.r.o., Praha,
e-mail: vladimir.novacek@
alstribology.com
organizaþní garant: ýeská strojnická
spoleþnost – Hana Valentová
SemináĜ: Aktuální požadavky na aplikace automobilových olejĤ
termín:
9. listopadu 2011,
místo:
ýSVTS, Praha 1, Novotného lávka
5, budova A -3. patro, sál 315
odborný garant: OS Tribotechnika ýSS
Ing. Milan Šimánek,
Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Praha,
e-mail: milan.simanek@castrol.com
organizaþní garant: ýeská strojnická
poleþnost – Hana Valentová

Schéma diagnostiky ThomsonĤv
na tokamaku COMPASS

rozptyl

Na tokamaku COMPASS jsou v provozu
dva výkonné infraþervené Nd:YAG lasery
(1064 nm), každý o energii 1.5 J v pulzu o délce 7 ns a s opakovací frekvencí
30 Hz. Rozptýlené záĜení je detekováno
29-ti pČtipásmovými polychromátory analyzujícími infraþervené a viditelné záĜení
z 57 prostorových bodĤ v plazmatu. VýbČr
spektrálního pásma v každém polychromátoru urþují použité interferenþní ¿ltry,
skrze které záĜení dopadá na lavinové fotodiody.
Systém Thomsonova rozptylu umožĖuje
zmČĜit teploty plazmatu v rozsahu 10 eV – 5 keV
a hustotu v rozmezí 1018–1020 m-3.
Jak NBI, tak diagnostika Thomsonova
rozptylu instalované na tokamaku COMPASS podstatnČ zvýší možnosti studia
fúzního plazmatu oproti pĤvodnímu zaĜízení dovezeného z Culhamu v roce
2008.
AutoĜi dČkují za konzultaci kolegyni RNDr. PetĜe Bílkové.
Reference:
[1] Milan ěípa, Petr KĜenek: Tokamak
COMPASS, Inovaþní podnikání a transfer technologií, 2011, No 1, str. 32–34
Milan ěípa, Jan MlynáĜ,
Vladimír Weinzettl
Ústav fyziky plazmatu AV ýR, v.v.i.

SemináĜ: Zkušenosti s použitím konstrukþních plastĤ Murtfeldt, dopravních pásĤ Volta a pohonĤ
Interroll se zamČĜením na snížení provozních nákladĤ a optimální konstrukci dopravníkĤ
termín:
23. listopadu 2011
místo:
ýSVTS, Praha 1, Novotného
lávka 5, budova A - 4. patro, sál 418
odborný garant: Murtfeldt Plasty s.r.o.
Ing. Libor Galatík, Murtfeldt
Plasty s.r.o. MČšice, e-mail: libor.
galatik@murtfeldt.cz
organizaþní garant: ýeská strojnická
spoleþnost – Hana Valentová
SemináĜ:

Spojovací prvky využívané v hydraulických a pneumatických obvodech (šroubení, spojky, hadice)
termín:
29. listopadu 2011
místo:
ýSVTS, Praha 1, Novotného lávka
5, budova A - 4. patro, sál 418
odborný garant: ýeská asociace pro
hydrauliku a pneumatiku – OS ýSS
Ing. Filip Kalaš, BOSH
REXROTH spol s r.o. Brno,
e-mail: ¿lip.kalas@boschrexroth.cz
organizaþní garant: ýeská strojnická
spoleþnost – Hana Valentová
Všechny pozvánky a pĜihlášky na jednotlivé
odborné akce bude možné vþas stáhnout
z internetových stránek ýeské strojnické
spoleþnosti www.strojnicka-spolecnost.cz,
e-mail: strojspol@csvts.cz
Hana Valentová
ýeská strojnická spoleþnost
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Inovace jako motor
konkurenceschopnosti, Nitra
Dne 24. kvČtna 2011 se, v rámci doprovodného programu 18. Mezinárodního strojírenského veletrhu (24. – 27. 5. 2011) v NitĜe, konala konference „Inovace jako motor
konkurenceschopnosti“ za úþasti ministra
hospodáĜství SR J. Miškova, zástupcĤ Mi-

nisterstva školství, vČdy, výzkumu a sportu
SR a dalších hostĤ.
Zúþastnili se jí zástupci AIP ýR I. NČmeþková a P. Švejda v souladu s dohodou se zástupci MH SR, kteĜí se zúþastnili sympoziálního programu INOVACE
2010 v Praze v prosinci loĖského roku
a v souladu s prezentací aktivity mobility
ýR / SR v roce 2011. Na konferenci vystoupil P. Švejda s pĜednáškou „Systém
inovaþního podnikání v ýR“. ÚþastníkĤm konference byly pĜedány informaþní
materiály AIP ýR – INFO AIP ýR, þasopis
ip tt 1/2011, Systém inovaþního podnikání
v ýR, INFO KONTAKT 2011 s informacemi o AktivitČ MOBILITY, brožura Cena Inovace roku 2011, INOVACE 2011, Týden
výzkumu, vývoje a inovací v ýR, CD ROM
Technologický pro¿l ýR.

Na konferenci byly vyhlášeny výsledky
soutČže o cenu ministra hospodáĜství SR
„Inovatívny þin roka 2010“ v kategoriích:
Q Výrobková inovace (18 ocenČní)
Q Technologická inovace (11 ocenČní)
Q Inovace služby (5 ocenČní)
Q Mezinárodní spolupráce (2 ocenČní)
Materiály AIP ýR byly dále pĜedány k prezentaci na stánku MH SR, zástupci AIP ýR

navštívili vybrané stánky veletrhu, z ýeské
republiky se na veletrhu prezentovalo 116 ¿rem, z nichž nČkteré byly úþastníky soutČže
o Cenu Inovace roku vyhlašované AIP ýR.
Více informací na:
www.mhsr.sk nebo www.siea.sk
Jednání se zástupci MH SR a MŠ SR
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Perspektivy spolupráce EU s RF
Dne 26. 5. 2011 se v Jednacím sále Senátu Parlamentu ýR, na pozvání pĜedsedy
Senátu Milana ŠtČcha, uskuteþnila konference Perspektivy spolupráce EU s Ruskou federací. Konference byla poĜádána
ve spolupráci s Evropským hnutím v ýR
(www.europeanmovement.cz).
Cílem konference bylo zhodnotit dosavadní výsledky této spolupráce a vyjádĜit její
zamČĜení do dalšího období. K perspektivám
se vyjádĜili J. Regec, pĜedseda Výboru pro
zahraniþní vČci, obranu a bezpeþnost Senátu
P ýR, S. B. Kiselev, velvyslanec RF v ýR, E.
Outrata, pĜedseda Evropského hnutí v ýR,
L. Rouþek, místopĜedseda Evropského parlamentu, L. Sefzig, pĜedseda Výboru pro záležitosti EU Senátu P ýR, E. Voráþek, Historický ústav AV ýR, J. Schneider, 1. námČstek
ministra zahraniþních vČcí, O. E. Lušnikov,
Ruský institut strategických studií, F. Masopust, výkonný Ĝeditel Komory SNS, M. Šikula,
Ĝeditel Ekonomického ústavu SAV.
V prĤbČhu jednání konference byly pĜedloženy tyto nejdĤležitČjší návrhy a doporuþení k perspektivám spolupráce EU s RF:
Q znaþná perspektiva ve všech oblastech,
vzájemnČ se potĜebujeme
Q potĜeba zajistit podmínky pro bezvízový
styk
Q Ĝešit vztahy RF v rámci WTO
Q pĜetrvávají hrozby dvacet let od rozpadu
bipolárního svČta – jaderné zbranČ, terorismus, regionální konÀikty
Q v EU žijí 2 miliony RusĤ
Q vracíme se k ruštinČ
Q analyzovat podmínky pro spolupráci RF
a Evropy na poþátku 21. Století
Q je nezbytné s RF spolupracovat, vedle EU
jde o nejdĤležitČjšího partnera
P. Š.

Ochrana prĤmyslového vlastnictví
Dne 1. þervna 2011 se uskuteþnil v souladu
s plánem práce ÚĜadu prĤmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovaþního podnikání
(AIP) ýR již podvanácté semináĜ, který mČl
za cíl seznámit odborníky výzkumu a vývoje,
inovaþních ¿rem, vysokých škol i patentové
zástupce a další zájemce s problematikou
patentoprávní ochrany v ýeské republice
i v zemích EU, se statistickými údaji i zajímavými novinkami v této oblasti. Tyto semináĜe mívají tradiþnČ vysokou odbornou úroveĖ
a zájemci mají možnost využít bezplatné konzultace s pĜítomnými odborníky.
SemináĜ moderoval Pavel Švejda, seznámil pĜítomné s programem a uvedl prvního pĜednášejícího Josefa Dvornáka z ÚĜadu prĤmyslového vlastnictví, který ve svém
pĜíspČvku
„Ochrana prĤmyslového vlastnictví
(OPV) v ýR – aktuální informace“ zmínil roli ÚPV; prvoĜadost kvality práce pĜed
kvantitou (certi¿kace – ISO normy); statistické údaje za rok 2010 – patenty, užitné vzory,
prĤmyslové vzory, ochranné známky, oznaþení pĤvodu a zemČpisná oznaþení, sporná
Ĝízení; zvyšování povČdomí o prĤmyslovém
vlastnictví (školení, semináĜe, dvouleté studium – možnost pĜihlášení); mezinárodní
aktivity (SvČtová organizace duševního
vlastnictví, EU a Evropská patentová organizace); ¿nanþní otázky (výše poplatkĤ) aj.

Pavel Švejda z Asociace inovaþního
podnikání ýR informoval ve svém pĜíspČvku
„Ochrana prĤmyslového vlastnictví jako
jeden z nástrojĤ zkvalitnČní inovaþního
procesu“ o pĜípravČ Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti ýR, uvedl základní
druhy OPV; o inovaþní m procesu (vymyslet, vyrobit, prodat); o faktorech ovlivĖujících
inovaþní proces (role marketingu inovací);
o ochranČ prĤmyslového vlastnictví jako
jednoho z nástrojĤ; o INOVACE 2011 (kĜest
publikace „Základy inovaþního inženýrství“),
o CenČ Inovace roku (o zkušenostech z patnácti roþníkĤ soutČže) a doporuþil zaĜadit
inovaþní produkty do výsledkĤ VaVaI – RIV.
O zkušenostech þlenĤ KIF AIP ýR z prĤmyslovČ právní ochrany uvedli na konkrétních pĜíkladech své zkušenosti zástupci
dvou vybraných þlenĤ KIF AIP ýR:
Miroslav Sedláþek z ýeského vysokého
uþení technického v Praze zhodnotil systém
hodnocení výsledkĤ výzkumu a vývoje v ýR
a zdĤraznil, že podle zkušeností z praxe, které
se svými spolupracovníky získal, je každé technické Ĝešení tĜeba urþitým zpĤsobem ochránit.
Nastínil situaci ohlednČ vodní bezlopatkové
turbíny – ano patentovat (základ pro další využití, nalezení partnerĤ, získání možnosti dalšího ¿nancování prĤmyslové právní ochrany).
Pavel Dlouhý, AIP ýR/ ýeský svaz vynálezcĤ a zlepšovatelĤ, sdČlil své zkušenosti
z druhé strany zastáncĤ proþ nepatentovat
a nechránit, zmínil zásadu rychlých inovaþních cyklĤ a jako pĜíklad uvedl analyzátor
výbušnin – absolutní svČtová špiþka (obdobnČ pĜekladaþe jazykĤ) – nepatentovat.
Další pĜednášející z Asociace inovaþního podnikání ýR

Jan KofroĖ informoval ve svém pĜíspČvku „Technologický pro¿l ýR“ o vzniku TP
ýR, o jeho souþasné struktuĜe, o aktuálních
úkolech roku 2011 podle požadavkĤ projektového týmu, informoval o þásti „Inovaþní
produkty“ (pĜehled produktĤ – úþast v soutČžích CIR), aj.
Pavel Švejda navázal na prezentaci
a v rámci diskuse byla mezi pĜítomnými
vznesena a zodpovČzena Ĝada dotazĤ:
– Pavel Švejda, AIP ýR: informoval o úþasti
na mezinárodním Salonu inovací a investic v MoskvČ v roce 2009 – o¿ciální úþast
ýR (úspČch v rámci Grand Prix všech tĜí
þeských pĜihlášených úþastníkĤ salonu,
úspČšných úþastníkĤ soutČže o Cenu
Inovace roku)
– Tomáš Zeman, VÚTS Liberec: dotaz
na provedení ochranných známek
– Alena Dudiþová, CESNET: prĤmyslovČ právní ochrana v rámci projektu EF
TRANS
– Jan Žáþek, VireTech: ¿nancování prĤmyslovČ právní ochrany
– Josef Dvornák, ÚPV: objasnil otázku ¿nancování – poplatkĤ (evropský patent, þeský
patent), další funkce patentĤ – zdroj informací (stav technického pokroku) aj.
– Miroslav Paclík, ÚPV: zmínil výhodu pĜedem dojednaného ¿nancování patentoprávní ochrany
– Miroslav Sedláþek: odpovČdČl na otázku
ohlednČ získávání ¿nanþních prostĜedkĤ pro
zahraniþní patentovou ochranu – zájemci
o využití bezlopatkové turbíny uzavírali opþní a licenþní smlouvy, které na jedné stranČ
zaruþovaly investorĤm exkluzivitu pro urþité
teritorium a na druhé stranČ umožĖovaly
za získané ¿nanþní prostĜedky rozšiĜování
patentové ochrany; patentová ochrana je
dĤležitá pro celý inovaþní proces a také pro
získávání dalších ekonomických kontaktĤ.
V závČru semináĜe Pavel Švejda upozornil, že pĜednesené prezentace jsou k dispozici na webu AIP ýR, doporuþil využívat diskusního fóra AIP ýR – http://www.aipcr.cz/
a zmínil pĜípravu úþasti ÚPV na INOVACE
2011. PodČkoval zástupcĤm ÚPV za spolupráci pĜi organizování tohoto tradiþního
semináĜe, za hodnotné pĜíspČvky pĜednášejícím i diskutujícím a doporuþil využít pĜipomínek pĜi pĜípravČ 13. semináĜe ÚPV a AIP
ýR v navrženém termínu 6. 6. 2012.
VM
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FOR ARCH 2011
– vše o nízkoenergetickém stavČní
Tradiþní nejvČtší stavební veletrh v ýechách s úþastí zahraniþních vystavovatelĤ
a nejdelší tradicí v ýR – FOR ARCH (www.
forarch.cz), se letos koná ve stejném termínu jako loĖský roþník – od 21. do 25. 9.,
ale od stĜedy do nedČle. PoĜadatelé tím vyhovČli nČkterým vystavovatelĤm a zároveĖ
vČĜí, že tento posun na celý víkend veletrh
pĜíznivČ ovlivní.
V souladu s moderními evropskými
trendy se letošní roþník veletrhu pro¿luje
na oblast nízkoenergetického a pasivního
stavČní. StejnČ jako toto moderní téma,
které vzešlo z diskuze pĜi uzavĜení dohody
Evropského parlamentu a Rady pro energetickou nároþnost budov, se snaží veletrh
co nejvíce pĜiblížit novým trendĤm. DĤraz
kladený na úsporu energií ve stavebnictví
bude hrát v následujících nČkolika letech
dĤležitou roli.
PrĤĜezovČ jsou zastoupeny všechny
oblasti ve stavebnictví, stavební Ĝemesla
a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce,
¿nancování a realizace staveb, vybavení
staveb a další, vþetnČ praktických ukázek
stavebních Ĝemesel. Jeho souþástí je i odborný doprovodný program – konference,
semináĜe, workshopy i odborné celostátní
soutČže.
V roce 2010 se veletrhu úþastnilo 812
vystavovatelĤ na ploše 18 768 m2, z toho
na 80 zahraniþních spoleþností z 20 zemí
celého svČta a veletrh navštívilo 75 218 návštČvníkĤ.
Hlavní téma 22. mezinárodního veletrhu
– nízkoenergetické stavČní prostoupí také
všechny soubČžné veletrhy, kterými jsou:
FOR ELEKTRO – 4. veletrh elektrotechniky, osvČtlovací techniky a zabezpeþovacích systémĤ
FOR THERM – 2. veletrh vytápČní, alternativních zdrojĤ energie a vzduchotechniky
FOR WOOD – 6. veletrh progresivního
stavČní ze dĜeva a
SPORT TECH – 3. veletrh sportovních
staveb, jejich technologií a vybavení.
Veletrhy se konají v Pražském veletržním areálu LetĖany, který je v souþasnosti nejvČtší a nejmodernČjší výstavištČ
v Praze, s dobrou dopravní dostupností
(v blízkosti dálnice D8, pražského okruhu
a stanice metra C).
Asociace inovaþního podnikání ýR
bude letos na tomto veletrhu prezentovat
na svém stánku nejvýznamnČjší þinnosti a projekty AIP ýR, Systém inovaþního
podnikání v ýR; Technologický profil ýR;
Aktivitu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníkĤ a pracovnic „MOBILITY“; program EUREKA a Eurostars;
INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje
a inovací v ýR; soutČž o Cenu Inovace
roku 2011, aj.
Na stánku bude k dispozici Ĝada informaþních materiálĤ a zájemci budou mít
možnost konzultovat s pĜítomnými pracovníky AIP ýR.
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AIP ýR pĜipravuje v rámci doprovodného
programu semináĜ „Galerie inovací“, který
se bude konat dne 23. 9. od 10.00 – 12.00
hodin v Konferenþním centru vstupní haly,
sál 2, viz str. 3 obálky.
Úþastníci semináĜe budou mít možnost se seznámit s problematikou inovací, s Technologickým profilem ýR, s vybranými ocenČnými inovaþními produkty v soutČži o Cenu Inovace roku 2010
a s podmínkami a kritérii této soutČže pro
rok 2011. Dále vyslechnou prezentaci
v oblasti nízkoenergetického a pasivního stavČní firmy Wienerberger cihláĜský
prĤmysl, a.s., ýeské BudČjovice, která
svými produkty splĖuje požadavky letošního veletrhu nízkoenergetického stavČní. V loĖském roce se tato firma zúþastnila soutČže o Cenu Inovace roku 2010
svým produktem „POROTHERM 44 EKO
+ Profi DRYFIX“ a v letošním roce se zúþastní soutČže opČt s novinkou „POROTHERM T – Cihla plnČná vatou“. V rámci
diskuse budou mít úþastníci semináĜe
možnost konzultovat s dalšími zástupci
ocenČných firem v soutČži o Cenu Inovace roku 2010, napĜ. firmy ENcontrol
s.r.o., Losiná nebo VÚK Panenské BĜežany, a.s.
Úþast na semináĜi je bezplatná a proti potvrzení úþasti na semináĜi je možné získat
i þestnou vstupenku (viz www.aipcr.cz).
VČĜím, že aktuální zamČĜení letošního veletrhu bude pro Vás inspirací a že po jeho
návštČvČ, pĜípadnČ i návštČvČ našeho semináĜe, využijí mnozí získaných informací
i v praxi.
VM

Geopolymery pro praxi
Geopolymerní materiály pĜedstavují nový
typ materiálĤ, které jsou na rozhraní mezi
klasickými hydratovanými anorganickými
pojivy, skelnými a keramickými materiály.
Suroviny pro pĜípravu geopolymerĤ mohou
být pĜevážnČ látky odpadního charakteru,
jako jsou elektrárenské popílky, strusky
z metalurgických procesĤ a jiné anorganické odpady nebo pĜírodní materiály jako jsou
jíly, kaolíny, aj.

pro geopolymerní cement (porovnáno
s portlandským cementem 1,0 t/tunu).
Souþasný výzkum a vývoj v oblasti geopolymerĤ je zamČĜen mimo jiné na oblast
výroby a využití geopolymerních kompozitĤ
jak pro potĜeby stavebnictví, tak i pro strojírenství a další obory.
Geopolymery pĜedstavují velmi zajímavý
materiál s vysokým inovaþním potenciálem
v široké škále oborĤ.
ěada poznatkĤ výzkumu a vývoje v oblasti geopolymerĤ je již v souþasné dobČ
uplatnitelná v prĤmyslové praxi. Jejich
zavedení v podobČ konkrétních inovací,
které se uplatní na trhu, je, mimo jiné,
podmínČno pĜenosem vČdeckotechnických poznatkĤ z laboratoĜí výzkumných
institucí do výrobních firem a projekþních
kanceláĜí. Jde o nelehký proces pĜemČny tČchto poznatkĤ v konkrétní produkty,
které jsou schopny prosadit se na trhu.
Konference „Geopolymery pro praxi“ si
klade za cíl pĜispČt právČ k tomuto procesu.
Konference je zamČĜena na pĜedstavení
aktuálních možností využití poznatkĤ výzkumu a vývoje pĜi uplatnČní geopolymerĤ a kompozitních materiálĤ na jejich bázi
pro inovace ve stavebnictví, strojírenství
a v dalších oborech v podmínkách ýeské
republiky. Program je vČnován následujícím
tématĤm:
Q aktuální stav výzkumu a vývoje geopolymerĤ a jejich využití pro stavebnictví, strojírenství a další obory,
Q souþasný stav výroby a využívání geopolymerĤ (suroviny, výrobky, ekonomika,
uplatnČní)
Q stroje a zaĜízení pro zpracování geopolymerĤ,
Q praktické zkušenosti se zpracováním
geopolymerĤ pro konkrétní praktická použití.
Q
Q

Q

Geopolymery vykazují celou Ĝadu velmi
užiteþných vlastností:
Q nejsou rozpustné ve vodČ,
Q nehoĜí ani nevytváĜejí zplodiny,
Q jsou odolné k teplotám kolem 1000°C,
(na rozdíl od betonu, který se zaþíná rozpadat pĜi teplotách nad 300°C),
Q velmi nízká teplotní vodivost,
Q pevnost v tlaku – až 100 Mpa
Q dobrá chemická odolnost
Q mají minimální tepelnou roztažnost
Výroba geopolymerĤ je ve srovnání
s výrobou portlandského cementu výraznČ
ménČ nároþná na energii a násobnČ šetrnČjší k životnímu prostĜedí.
Q spotĜeba energie: výroba geopolymerního cementu 1230-1310 MJ/tunu (porovnáno s portlandským cementem, kde
hodnoty dosahují 3500 MJ/tunu).
Q CO emise bČhem výroby: 0,180 t/tunu
2

Cílem konference je:
Informovat úþastníky o možnostech využití geopolymerních materiálĤ v praxi,
Iniciovat vznik nových inovaþních projektĤ a funkþních propojení mezi ¿rmami
a institucemi výzkumu a vývoje pĜi jejich
realizaci,
zlepšit využitelnost existujícího potenciálu þeských vysokých škol a dalších
vČdeckovýzkumných pracovišĢ pro inovace v oblasti využití geopolymerních
materiálĤ.

Úþastníci:
Konference je urþena nejenom pracovníkĤm výzkumu a vývoje, ale pĜedevším pĜedstavitelĤm výrobních ¿rem a také zástupcĤm poradenských a investiþních subjektĤ
zajímajících se o oblast inovaþního podnikání. Vítáni jsou zástupci subjektĤ podpory
inovaþního podnikání i novináĜi.
Konferenci Geopolymery pro praxi poĜádá
SYINNO ve spolupráci s CAV DobĜíš. Akce
se uskuteþní dne 18. 10. 2011, od 9:00
hod. v Praze (místo bude upĜesnČno v návaznosti na poþet pĜihlášených).
Více informací a pĜihlášení úþasti na
e-mailové adrese: pavel-seÀ@seznam.cz.
Pavel ŠeÀ
SYINNO

Charakteristika „Úþast v soutČži“ v rámci soutČže
o Cenu Inovace roku 2010
V rámci 15. roþníku soutČže o Cenu Inovace roku 2010 získaly
ocenČní – Úþast v soutČži – produkty Flow Mon ADS, AdvaICT,
a.s., Brno; Systém ENcontrol, ENcontrol s.r.o., Losiná;
Inovace pĜi výrobČ drátu CuFe, ITC-VÚK, a.s., Panenské BĜežany.

Flow Mon ADS
Flow Mon ADS je systém pro odhalování bezpeþnostních
a provozních problémĤ a anomálií v provozu datové sítČ.
Více na: www.advaict.com

Dále uvádíme charakteristiku ocenČných produktĤ uvedenou
v pĜihláškách:

Inovace pĜi výrobČ drátu CuFe
Inovace pĜi výrobČ drátu CuFe, který se používá pro napaĜování brzdových komponentĤ v automobilovém prĤmyslu.
Více na: www.itcvuk.cz

Systém ENcontrol
Inteligentní systém pro Ĝízení, monitoring a optimalizaci spotĜeby energie v budovách.
Více na: www.encontrol.eu

I. N.
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TAýR – definice podniku – pokus
o zlepšení stavu na našem trhu?
O podnikání vysokých škol a ústavĤ Akademie vČd jsem psal již mnohokrát. Na jedné
stranČ jsou stále pĜesnČji de¿nované podmínky
podpory tohoto zpĤsobu získávání prostĜedkĤ
pro þinnost akademických institucí (viz napĜ.
doporuþení Rady VaV z roku 2008) na druhou
stranu jsou stále více slyšet náĜky podnikatelĤ (pĜedevším malých podnikĤ), kteĜí si stČžují
na konkurenci tČchto þinností, kde vždy zĤstává pachuĢ využívání veĜejných prostĜedkĤ.
Týká se to nejen klasické výroby a dodávek
výrobkĤ na trh, ale i služeb, využívání drahých
(ale ne unikátních) pĜístrojĤ zakoupených pro
vČdu a pak pĜevážnČ využívaných pro ekonomickou þinnost, pronájmĤ atd. Ve všech
tČchto oblastech podnikají i soukromníci, kteĜí
nikdy nemají a nemohou mít stejné podmínky.
To nemluvím o tom, že tento nešvar je jeden
z hlavních dĤvodĤ, proþ u nás stále nevzniká
dostateþný poþet nových malých podnikĤ, pĜedevším v oblasti high-tech technologií.

Proto mne zaujala de¿nice podniku, která
je pĜílohou vyhlášeného 2. kola programu
ALFA TAýR. Zde je poprvé možno þíst nČkolik zásadních de¿nic:
„Podnikem je jakákoliv entita bez ohledu
na právní status þi zpĤsob ¿nancování vykonávající ekonomickou aktivitu,
Zda je daný subjekt Podnikem, není rozhodující jeho právní forma, vlastnictví kapitálu, zpĤsob vzniku.
DĤležitým faktorem je vykonávaná þinnost,
ekonomická resp. hospodáĜská aktivita spoþívající v nabízení zboží a služeb na trhu.
Jinými slovy je to jakákoliv þinnost, kdy se
urþitý subjekt mĤže dostat do konkurenþního
vztahu s jiným subjektem, byĢ jen potenciálnČ
a nerozhoduje, jestli za tuto þinnost plyne zisk
anebo ne. Podstatné je, že dojde k urþitému
ovlivnČní relevantního trhu.“
V následujícím výþtu pĜíkladĤ jsou mimo
jiné i uvedeny: „nemocnice, protože jejich
þinnost vytváĜí konkurenþní vztahy napĜíklad se soukromými nemocnicemi,
pĜíspČvkové organizace a veĜejné instituce když se dostanou do fáze ekonomické aktivity, napĜ. právní, ¿nanþní a jiná

poradenství, kdy konkurují poradenským
spoleþnostem, pronájmem budov apod.“
Tato de¿nice, která má zásadnČ urþovat na jaký díl podpory si mohou uchazeþi
o grant Ĝíci (100% u výzkumné organizace (VO): 40-80% u podnikĤ) je v rozporu
s mnoha jinými smČrnicemi u nás, které naopak de¿nují podmínky pro podnikání VO.
V souþasnosti se mĤžeme doþíst, že jeden
z hlavních cílĤ vlády je posílení konkurenceschopnosti našeho prĤmyslu a že výzkum
a vývoj (VaV) musí být jedním z hlavních
prostĜedkĤ pro dosažení tohoto cíle. Hodnocení þeského VaV není pĜíliš lichotivé, zejména jeho napojení na prĤmyslové podniky.
Je za této situace únosné, aby výsledky VaV
a prostĜedky z dotací využívaly formou podnikání naše VO místo toho, aby vČnovaly ¿nanþní prostĜedky i personální kapacity na kvalitní
VaV? A dodateþné ¿nance získávaly prodejem
svých vČdeckých výsledkĤ ve formČ patentĤ
a originálních technologií? A hojné prostĜedky
využívané tČmito organizacemi na zajištČní
výroby a služeb byly radČji vČnovány na podporu vzniku soukromých subjektĤ?
Vladimír Viklický

Pokraþování z pĜílohy TT str. X

Vývoj a inovace moderních detekþních systémĤ
a materiálĤ pro elektro-analytická mČĜení
aneb Ohlédnutí za spoluprací pardubických elektroanalytikĤ se slovinskými partnery
v rámci projektu KONTAKT, projekt MEB090904
Prof. Ing. Ivan ŠVANCARA, Dr., Katedra analytické chemie, FChT, Univerzita Pardubice
a Dr. Samo HOýEVAR, Keminski Institut Ljubljana, Slovinsko
Pro toto vydání þasopisu Asociace inovaþního podnikání ýeské
republiky (AIP ýR) jsem byl vyzván, abych struþnČ pojednal o zkušenostech z nedávno ukonþené bilaterální spolupráce se slovinským partnerem – v rámci projektu MEB090904 programu KONTAKT – na který volnČ navazujeme v našem novém projektu letos
a v pĜíštím roce. Velmi si ceníme toho, že jsme k tomuto pokraþování dostali dĤvČru a vČĜíme, že k tomu pĜispČly hlavnČ výsledky úvodního projektu, které nezanikly ani v ponČkud opatrnČ formulovaném,
všeobjímajícím názvu, použitém i v názvu pro tento referát.
Elektroanalytická skupina na UniverzitČ Pardubice se dlouhá
léta zamČĜuje na vývoj a ovČĜování nových typĤ elektrod a senzorĤ
na bázi uhlíkatých materiálĤ a jejich úþelové modi¿kace. Jedná se
o obor, který již nČkolik desetiletí dominuje moderní elektroanalýze
[1], protože nabízí celou Ĝadu možností, jak sladit elektrochemická
mČĜení s dobovými požadavky a efektivnČ využívat nejrĤznČjších
produktĤ, jež pocházejí z nových a progresivních technologií. V souþasnosti se napĜ. jedná o postupy šetrné k životnímu prostĜedí
– tj. experimentování a mČĜení v souladu se zásadami tzv. „zelené
analytické chemie [2]“ – a jejich adaptaci pro tradiþnČ silné oblasti
aplikované elektroanalýzy, jako je stopová a ultrastopová analýza
tČžkých kovĤ a jejich toxických slouþenin, nebo monitorování organických polutantĤ syntetického pĤvodu, mezi nimiž lze nalézt Ĝadu
vysoce nebezpeþných látek, vþetnČ karcinogenĤ. Doménou naší
skupiny jsou pĜedevším uhlíkové pasty [3], ale v poslední dekádČ
se srovnatelnou mČrou vČnujeme i problematice náhrady rtuĢových
elektrod, které – pĜes svoji spolehlivost a témČĜ stoletou tradici –
jsou v souþasné dobČ rezolutnČ odmítány zastánci ekologické analýzy [1]. PodobnČ orientována je i skupina slovinského partnera,
Dr. Sama Hoþevara z Národního ústavu chemie v LjubljanČ, jenž
se zásadním zpĤsobem zasloužil o zavedení bismutových elektrod
do moderní elektroanalýzy. PrávČ bismutové elektrody jsou nyní
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velmi populární a pĜedstavují zatím nejúspČšnČjší náhradu kontroverzních detekþních systémĤ na bázi rtuti a zároveĖ i nejvýraznČjší
reÀexi „zelených“ principĤ v elektrochemických mČĜeních [4].
Konkrétní spolupráce obou pracovišĢ byla postavena na poznání, že obČ nosná témata – tj. pĜíprava elektrod z uhlíkových past
a modi¿kace pomocí bismutu a pĜíbuzných materiálĤ – lze s výhodou kombinovat. Bilancovaný projekt pak nepochybnČ pĜispČl
k tomu, že tyto aktivity mohly být vzájemnČ rozvíjeny a že takto
spojené zkušenosti obou pracovišĢ vedly k výsledkĤm, které nalezly odezvu doslova po celém svČtČ. Aþ toto konstatování mĤže znít

Obr. 1: Srovnání elektrod s elektrolyticky vylouþenými povlaky bismutu, antimonu a rtuti pĜi stanovení iontĤ Cd2+ a Pb2+ v okyselené
pĜírodní vodČ (v modelovém vzorku)

Obr. 2: Kolekce pouzder (PTFE, plast a nerez ocel) pro pĜípravu uhlíkových pastových elektrod. Jednotlivé konstrukþní varianty s náþiním a pomĤckami pro plnČní uhlíkovou pastou resp. þištČní použitých
a vyprázdnČných korpusĤ.

až samolibČ, faktem zĤstává, že oba Ĝešitelé projektu za þeskou
a slovinskou stranu byli loni spoleþnČ vyzváni redakcí prestižního
mezinárodního þasopisu k pĜípravČ speciálního þísla, vČnovaného
vzniku a rozvoji elektroanalýzy, kde nertuĢové kovové elektrody –
pĜedevším ty bismutové – hrály ústĜední roli. Jinými slovy, obČma
garantĤm byla svČĜena odpovČdnost za reprezentativní zhodnocení
aktivit, jimž se mohli vČnovat i v rámci programu KONTAKT. OdmČnou za více jak pĤlroþní mravenþí práci bylo zdárné dokonþení
celého þísla, které vyšlo v letních mČsících minulého roku a v nČmž
oba Ĝešitelé jako hostující redaktoĜi [5] seznámili þtenáĜskou obec
nejen s novými pracemi všech významných propagátorĤ novČ etablovaného oboru, ale i s aktuálním stavem ku pĜíležitosti jeho prvního
kulatého jubilea.
Nyní pár slov ke konkrétnímu prĤbČhu projektu, který byl realizován
oþekávanou formou – prostĜednictvím výmČnných pobytĤ studentĤ
PhD, mladých vČdeckých pracovníkĤ a nakonec i ĜešitelĤ obou zainteresovaných stran, zasvČcené témČĜ výhradnČ konkrétní experimentální práci. Díky tomu, že obČ pracovištČ v souþasnosti disponují
špiþkovou technikou i zázemím bylo možné s maximální efektivností
zužitkovat i relativnČ krátké pobyty, které jsou pro projekty typu KONTAKT typické a které již poþítají s jistou úrovní orientace v oboru
a experimentální dovedností u každého þlena Ĝešitelského kolektivu.
Nešlo tedy o zaþínající adepty vČdecko-výzkumné dráhy, pro které
jsou urþeny jiné podpĤrné programy (za všechny lze jmenovat celoevropský výmČnný program ERASMUS / SOCRATES þi jeho obdobu
pro zemČ StĜední Evropy, známou pod zkratkou CEEPUS.)
Jak již bylo uvedeno v úvodní þásti, stČžejním tématem projektu
byl vývoj a testování vesmČs nových nertuĢových elektrod a senzorĤ pro environmentální analýzu. Zpoþátku byla naše pozornost
upĜena na nČkteré alternativní varianty bismutových elektrod, jejichž stavebním prvkem byly chemicky modi¿kované uhlíkové pasty,
jakožto levný a v laboratoĜi snadno zhotovitelný materiál. Postupem
þasu a pĜi dĤkladném testování se ukázalo, že i bismutové elektrody
mohou mít nČkterá omezení, což bylo impulsem k rozpracování našich pĜedchozích výsledkĤ s obdobnými antimonovými elektrodami.
(Mimochodem i objev tČchto elektrod pro moderní elektroanalýzu je
výsledkem spolupráce mezi naší a slovinskou skupinou  viz citace
[3,4] a v nich pĜíslušné odkazy.)
Ve srovnání s bismutovými elektrodami jsou antimonové protČjšky vhodnČjší ke stanovení tČžkých kovĤ (napĜ. Zn, Cd a Pb),
v kyselejších vzorcích pĜírodních vod, které je nutno stabilizovat
pĜídavkem minerálních kyselin, aby se zabránilo nevratné sorpci
hledaných iontĤ – a tím i jejich ztrátČ – na stČny nádob. Z pohledu
koncepce „zelené chemie“ byly však antimonové elektrody krokem
zpČt, alespoĖ ty kon¿gurace, k jejichž pĜípravČ a fungování bylo
nutno používat toxické soli SbIII, tj., pro elektrody, jež operují prostĜednictvím tenkých ¿lmĤ antimonu, elektrolyticky vyluþovaných
v režimu „in situ“; viz ilustraþní obr. 1. (Ale i tento problém je Ĝešitelný, použije-li se uhlíková pasta s dispergovaným antimonovým
práškem, který je výraznČ ménČ toxický. PrávČ tato zámČna kovu

za jedovaté slouþeniny antimonu je jedním z klíþových témat našeho pokraþujícího projektu.)
K mČĜení používáme uhlíkové pasty rozliþného složení, nicménČ pĜipravované dle postupĤ, které vycházejí z našich pĜedchozích
zkušeností [3]. Pasty jsou vpravovány do speciálních plastových
pouzder zvolené velikosti a geometrie (viz foto na obr. 2), z nichž
ty bČžné (tužkového tvaru) které jsou ovládány pístem, s nímž lze
snadno a rychle vytlaþovat þerstvou pastu z tČla elektrody. RovnČž
všechna tato pouzdra jsou produktem naší dlouhodobé práce s uhlíkovými pastovými elektrodami, pĜiþemž pĜíslušné sestavy – vþetnČ
rĤzných konstrukþních variant (viz opČt obrázek) –, máme od loĖska patentovány [6].
Konkrétní výsledky a zkušenosti z práce na projektu již byly publikovány v sérii pĜíspČvkĤ ve vybraných odborných þasopisech [710], popĜ. prezentované v podobČ referátĤ þi plakátových sdČlení
jak na mezinárodním fóru, tak i internČ  pro odborné zamČstnance
a studenty obou spolupracujících institucí.
Na tČchto setkáních byl obvykle pĜedmČtem diskuse i význam
menších bilaterálních programĤ, jakým je právČ projekt KONTAKT. V této souvislosti bych rád zdĤraznil, že vedle samozĜejmých aspektĤ, jakými jsou posilování mezinárodní spolupráce pĜi
Ĝešení aktuálních problémĤ þi zapojování mladých lidí do konkrétní vČdecké práce, vþetnČ sbírání zkušeností pĜi pobytech
v zahraniþí, jsou zde i nČkteré výhody v porovnání s výše zmínČnými, velkými mezinárodními programy. Menší projekty jsou
ménČ anonymní, podmínky plnČní pracovních úkolĤ a mobilit lze
nastavit pĜesnČ podle potĜeb obou stran a obyþejnČ jsou snazší i pĜípadné zmČny v plánovaných aktivitách. Velmi pĜíjemná je
i jednodušší administrativa, která u programĤ typu ERASMUS,
CEEPUS, nebo i projektĤ u lokálních Grantových agentur, þasto
ztrpþuje vČdeckým pracovníkĤm život. S potČšením mohu konstatovat, že pĜebujelá administrativa nikdy nebyla pĜípadem projektu KONTAKT, alespoĖ já a mí kolegové máme jen ty nejlepší
zkušenosti. A za to patĜí mĤj dík všem, kteĜí tento program uvedli
do života, nastavili mu takovéto parametry a nadále jej vedou
tímto chvályhodným smČrem...
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Asociace inovaþního podnikání ýR
Vás srdeþnČ zve na semináĜ

Galerie inovací
v rámci doprovodného programu 22. mezinárodního stavebního veletrhu
FOR ARCH 2011, Pražský veletržní areál LetĖany – Praha, 21. – 25. 9. 2011
www.forarch.cz

termín konání:
23. 9. 2011 od 10.00 do 12.00 hod., Konferenþní centrum, sál 2
Program:
10.00

Zahájení – Jsme pĜipraveni na zvládnutí inovaþních procesĤ?
Pavel Švejda, AIP ýR

10.20

Inovace ve stavebnictví
Svatopluk Zídek, ýeský svaz stavebních inženýrĤ

10.40

OdvČtví stavebnictví v Technologickém pro¿lu ýR
Jan KofroĖ, AIP ýR

11.00

Prezentace vybraných ocenČných inovaþních produktĤ v soutČži
o Cenu Inovace roku 2010
Q „Systém ENcontrol“
Petr Šlechta, ENcontrol s.r.o., Losiná
„POROTHERM T – Cihla plnČná vatou“
Petr Veleba, Wienerberger a.s.

Q

„Drát CuCrTi“
Barbora Píšová, VÚK Panenské BĜežany, a.s.

Q

11.30

Diskuse, závČry
Pavel Švejda

12.00

Ukonþení semináĜe

Vstup volný, svoji úþast potvrćte, prosím, na níže uvedený e-mail do 21. 9. 2011.
Kontakt:
Mgr. VČra MísaĜová,
e-mail: misarova@aipcr.cz,
www.aipcr.cz

Asociace inovaþního podnikání ýR
ve spolupráci se svými þleny a partnery
Vás zvou na

6. – 9. 12. 2011
Souþástí Týdne bude:
Ŷ 18. roþník mezinárodního sympozia INOVACE 2011:
– Úvodní plenární sekce 6. 12. 2011
– Odborné sekce 7. a 8. 12. 2011

Ŷ 18. roþník veletrhu invencí a inovací:
– prezentace subjektĤ v rámci Systému inovaþního podnikání v ýR
– prezentace inovaþních produktĤ

Ŷ 16. roþník Ceny Inovace roku 2011:
– uzávČrka pĜihlášek 31. 10. 2011 (povinná konzultace do 17. 10. 2011)
– vyhlášení výsledkĤ 9. 12. 2011
V prĤbČhu INOVACE 2011 budou vyhlášeni VIZIONÁěI 2011.

Místo konání: Praha a další místa ýR

PĜíloha þísla 3/2011

TRANSFER TECHNOLOGIÍ
KLUB INOVAÿNÍCH FIREM
ASOCIACE INOVAýNÍHO PODNIKÁNÍ ýESKÉ REPUBLIKY

Asociace inovaþního podnikání ýR vyhlásila v tomto roce 16. roþník soutČže o Cenu Inovace roku 2011.
QQQ
V uplynulých letech jste pĜihlásili svoje produkty (výrobky, technologické postupy, služby) do této soutČže, uspČli jste
a znáte proto její kritéria a podmínky. Aktuální kriteria a podmínky soutČže byly zveĜejnČny v minulém þísle tohoto
þasopisu a jsou také k dispozici na webových stránkách AIP ýR.
QQQ
UzávČrka soutČže je 31. 10. 2011, termín povinné konzultace je do 17. 10. 2011, a proto pĜipomínám možnost
využít této pĜíležitosti k získání ocenČní v oblasti inovaþního podnikání za rok 2011.
QQQ
V letošním roce mohou úspČšní úþastníci soutČže získat tato ocenČní: Cena Inovace roku 2011, ýestné uznání,
Úþast v soutČži, uveĜejnČní v tisku, na domovských stránkách www.aipcr.cz, www.techpro¿l.cz a v katalogu
INOVACE 2011. Tento katalog bude poskytnut tuzemským a zahraniþním partnerĤm z oblasti inovaþního podnikání.
PĜispČje tak k Vaší prezentaci i k prezentaci dalších subjektĤ se sídlem v ýR, které se mohou do soutČže pĜihlásit.
QQQ
ýleny KIF zveme na semináĜ Inovaþní potenciál ýR, který se koná 6. 9. 2011 v budovČ ýSVTS, Novotného
lávka 5, Praha 1. Další pĜíležitostí pro setkání þlenĤ KIF je veletrh FOR ARCH 2011, který se koná ve dnech 21.
– 25. 9. 2011 v Pražském veletržním areálu LetĖany. Stánek AIP ýR se bude nacházet v hale 1, þ. 29. V rámci
doprovodného programu veletrhu poĜádá AIP ýR 23. 9. 2011 semináĜ Galerie inovací, Konferenþní centrum, sál 2.
QQQ
AIP ýR bude tradiþnČ prezentovat svoje aktivity vþetnČ Klubu inovaþních ¿rem na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v BrnČ ve dnech 3. – 7. 10. 2011 v Business Centru. AIP ýR se zúþastní vybraných akcí v rámci
doprovodného programu, pĜi návštČvČ stánkĤ tuzemských a zahraniþních vystavovatelĤ bude prezentovat své
þinnosti a projekty s dĤrazem na dosahované výsledky VaVaI.
V Business Centru, pavilon E, 1. patro, je v souþinnosti s Veletrhy Brno, a.s., provozována celoroþní prezentace
inovací v ýR pod názvem Galerie inovací, která prĤbČžnČ prezentuje nejúspČšnČjší inovace.
QQQ
Podrobnosti k akcím AIP ýR naleznete na adrese www.aipcr.cz, þlenĤm Klubu i dalším zájemcĤm pĜipomínám
možnost využití Diskusního fóra na tomto webu jako jednoho z nástrojĤ komunikace.
TČším se na Vaši úþast v soutČži o Cenu Inovace roku 2011 a na setkání v prĤbČhu akcí AIP ýR.
Jan KofroĖ
tajemník KIF AIP ýR
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Programy EUREKA a Eurostars
Program EUREKA
www.eurekanetwork.org
Kvali¿kované projekty
Na základČ þervnové kvali¿kace bylo v EURECE odsouhlaseno 29 nových individuálních projektĤ s rozpoþtem 38 milionĤ €.
Ve sledovaném období od Ĝíjna 2010 do þervna 2011 bylo
schváleno 129 projektĤ, na které pĜipadá projektovaný rozpoþet
152 milionĤ €. PrĤmČrná doba Ĝešení projektĤ vychází na 28
mČsícĤ. V tomto klání se ýeská republika dČlí s Itálií a Tureckem na 6. až 8. místČ za Izraelem, Holandskem, NČmeckem,
Slovinskem a ŠpanČlskem s následujícími projekty uvedenými
níže. Celková roþní bilance je pro ýeskou republiku ještČ pĜíznivČjší a posouvá ji v rámci þlenských zemí na pátou pĜíþku.
S úþastí Ĝešitelských organizací z ýeské republiky bylo kvali¿kováno pČt nových projektĤ.
Jedná se tyto projekty:
E!6717 POLYVAC
E!6718 VEMS
E!6738 DISCMETER
E!6740 MESH Net
E!6743 REPAIRWELD
Dále k projektu s þeským hlavním koordinátorem u projektu
E!4509 EIMIS došlo k pĜipojení dalších Ĝešitelských organizací
z Turecka a Jižní Koreje.
Podle vytvoĜeného modelu poþtu novČ generovaných projektĤ za tĜíleté období 2006-2008 a pĜi porovnání s roky 2009-2011
byl zaznamenán celkový pokles novČ schválených projektĤ
u poloviny þlenských zemí. Úbytek poþtu projektĤ þiní až 40%,
výjimeþnČ 60%. V prĤmČru se jedná o pomČrnČ vysoké procento. Lze se domnívat, že dĤvodem poklesu není pouze soubČžné
generování nových projektĤ v rámci programu Eurostars, ale
také vliv ekonomické krize, která pĤsobila v mnoha pĜípadech
jako brzda na ¿nanþní podporu projektĤ. Když se podíváme
na þelní místo u zemí, které vykazují navýšení poþtu nových
projektĤ, tak se jedná o Turecko, Dánsko, Portugalsko a Slovinsko. Hodnota navýšení poþtu nových projektĤ má u tČchto zemí
hodnotu 100%. Naopak pokles zaznamenalo napĜíklad Finsko,
Rakousko, Polsko, Rusko, NČmecko a Velká Británie a Francie, které se pohybují v hodnotách od 15% do 40%. U ýeské
republiky byla zaznamenána rovnČž klesající tendence nových
projektĤ, podle zdrojĤ sekretariátu se dotýká 18%.
Poprvé došlo k získání pĜehledu individuálních projektĤ za oblast CleanTech (reakce na zmČnu klimatu a budoucnost nových
technologií). Sledované období bylo v roce 2011, tj. za šest mČsícĤ bylo dosaženo v této oblasti 36 projektĤ. Pro porovnání
za rok 2010 to bylo 34. Lze konstatovat, že v této oblasti došlo
k velkému nárĤstu. ýeská republika jako jediná þlenská zemČ
splnila na 100% pĜedpokládaný poþet Clean Tech individuálních
projektĤ jak za EUREKU, tak za Eurostars.

Dva pĜíklady úspČšných projektĤ
Projekt E!3625 INTELLIVIDEO, který se týkal Ĝešení þíslicového dohledového systému s automatickou videoanotací pro

bezpeþnostní aplikace a dálkové monitorování. ěešení probČhlo v létech 2005 až 2008. Projekt byl záležitostí þeského
a španČlského konsorcia s tím, že získal nominaci na zaĜazení
mezi úspČšné projekty. Jedná se o projekt, kde ýR mČlo minoritu 35%, pĜesto se povedlo þeské þásti po ukonþení Ĝešení
realizovat tržní výstupy projektu jak zvýšením prodeje, tak podíl
na vzniku nových pracovních míst. RovnČž tak se to povedlo
na španČlské stranČ, která k tomu mČla lepší pĜedpoklady.
Projekt METAVERSE1 byl Ĝešen v letech 2008 až 2010
v rámci klastru ITEA2, Ĝešil otázku globálních standardĤ mezi
virtuálním a skuteþným svČtem, možnost vytváĜení tvého dalšího života. Konsorcium se skládalo z 32 partnerĤ zastoupených od malých stĜedních podnikĤ až po akademická pracovištČ
z Holandska, ěecka, ŠpanČlska, Belgie, Izraele, a Francie. Celkem je uvedeno Ĝešení pomocí 220 osoba/rokĤ. Projekt je tČžko
vyþíslitelný z pohledu obvyklého tržního uplatnČní, ale dotýká se
velkého okruhu možností každodenního života a budoucnosti.

Dvacet pČt let EUREKY – portfolio
individuálních projektĤ
Analýza se týká celého období trvání programu do loĖského
roku za úþasti speciální pracovní skupiny „Impact assessment
1985 až 2010“. Zpráva obsahuje þást, která se týká pĜínosu EUREKY a její dopad na další vývoj ¿rem tzv. „EUREKA Effect“.
Informace byly získány od 411 ¿rem, kdy ¿rmy evropské byly
hodnoceny podle metodiky od roku 1996 až po 2004 a další skupina do roku 2008. Hodnoceny byly pouze individuální
projekty. Podkladovými dokumenty byla databáze ESE a celoevropská databáze Amadeus. Tato zpráva je velice zajímavá
a navazuje na pĜedchozí analýzy zabývající se programem EUREKA od roku 1991 do 2006. Lze konstatovat, že podle získaných zdrojĤ z doruþených „Final report“ na sekretariát v Bruselu
dochází každoroþnČ u individuálních projektĤ k podpoĜe ve výši
130 milionĤ €. VytváĜí se na 5000 nových pracovních míst a obrat þiní 1,4 miliardy €.
Podle víceletého sledování statistiky projektĤ dochází v posledních letech k poklesu globálního rozpoþtu projektĤ. Rok 2011 je
na tom nejhĤĜe. PrĤmČrný rozpoþet projektu osciluje kolem 1 milionu Eur. Na druhé stranČ dochází k navýšení ¿nanþních zdrojĤ
zvýšením úþasti malých a stĜedních podnikĤ v projektech. Nejvíce je navýšení podílu smČĜováno do oblastí BIO a ENE.
Snahou je získat pro projekty další podporu na jejich Ĝešení.
Jedním z novČ otevĜených nástrojĤ je „EUREKA Investors Shop“.
Jedná se o nový instrument na bázi webové aplikace, který funguje jako burza k vyhledávání projektĤ podle základních
parametrĤ. MČl by být dále rozšiĜován o další þlenské zemČ,
aby se na webové stránky dostalo co možná nejvíce uživatelĤ
a mohlo se více vybírat. Nový nástroj nabízí možnost konzultací
a diskusí s cílem budoucí projektové spolupráce. Díky zavedené technologii se oþekávají noví strategiþtí investoĜi z celého
svČta. První „EUREKA Investors Shop“ byl uveden 1. þervna
2011. Úþastnilo se 130 spoleþností, které projevily zájem o spolupráci. Mezi 55 spoleþnostmi, které se zaregistrovaly nabídkou
spolupráce, bylo vedle tĜiceti pČti ¿rem z Izraele, osmi ¿rem ze
ŠpanČlska, dvou ¿rem z ýeské republiky, Francie, Litvy, Norska a Portugalska a po jedné spoleþnosti za Kypr a Dánsko.
Tyto spoleþnosti byly rozdČleny z dĤvodu organizace do tĜí skupin, které tvoĜily 46% ICT, 36% BIO a 18% Clean Tech.

Podporu program; EUREKA a Eurostars v ýeské republice zajišĢuje Asociace inovaþního podnikání ýR,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 326, e-mail: sperlink@aipcr.cz
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EUROGIA+
Pokraþující klastrový projekt EUROGIA+ si dává za cíl využívat energetického mixu od fosilních paliv až po obnovitelné
zdroje. Vychází ze tĜí pilíĜĤ ve zvyšování úþinnosti spotĜeby
energie, zvýšení podílu obnovitelných zdrojĤ a budování inteligentních energetických sití. Všechny tyto tĜi oblasti by postupnČ
mČly dosáhnout cíle 20%. Vše je ale závislé pĜedevším na ekonomických možnostech každé zemČ. Podrobnosti jsou uvedeny
na webu tohoto projektu. (www.eurogia.org). Rozpoþet projektu
je stanoven na 250 milionĤ € a v souþasné dobČ je zaregistrována úþast sedmnácti þlenských zemí.

EUREKA Innovation Award 2011
Nejvyšší ocenČní EUREKA Innovation Award obdržel projekt
E!2522 OPTISOIL CLEAN. Projekt se týkal zpĤsobu proþištČní
kontaminované zeminy ropnými produkty. Na Ĝešení se podílelo
konsorcium z Litvy a Lotyšska, které vyvinulo za tímto úþelem
nový druh technologie. OcenČní pĜevzala zástupkynČ konsorcia
projektu Litevka M. Kavliauske. DĤležitým výsledkem Ĝešení projektu je možnost použití této vyþištČné zeminy pro rĤst kterékoli
plodiny bez vedlejších úþinkĤ. Ke sledovanému datu uzávČrky
došlo již k vyþištČní 22 tun zeminy a tím také k tržnímu uplatnČní.

Vyhlášení veĜejné soutČže EUREKA CZ roku 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy vyhlásilo 20. 7.
2011 veĜejnou soutČž ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí úþelové podpory projektĤm EUREKA CZ (LF) v roce 2012.
Oznaþení programu EUREKA CZ (LF) navazuje na pĤvodní
oznaþení programu EUREKA (OE).
Zadávací dokumentace je dostupná na adrese http://www.
msmt-vyzkum.cz.
SoutČžní lhĤta pro podávání pĜihlášek návrhĤ projektĤ byla
zahájena 21. þervence 2011.
UzávČrka pĜíjímání tČchto pĜihlášek je 16. záĜí 2011 v 14:00 hodin.
Vyhlášení výsledkĤ se pĜedpokládá dne 19. ledna 2012 na internetových stránkách poskytovatele.

Program Eurostars
www.eurostars-eureka.eu
Výsledky šesté výzvy byly publikovány nezávislým mezinárodním panelem expertĤ, který zasedal v prostorách bruselského sekretariátu. Podle výsledkĤ tohoto panelu se pĜes prahovou hranici dostalo celkem 133 projektĤ. Stav hodnocení
projektĤ s úþastí þeských ĜešitelĤ je uveden v tabulce níže.
Lze konstatovat, že za organizace bruselského sekretariátu
probČhly všechny nezbytné kroky pro výsledné hodnocení
projektĤ. Poslední, avšak dĤležitou neznámou, je pokrytí závazkĤ vybraných projektĤ.
Diskutována je otázka dĤležitosti ¿nanþní dostupnosti pokrytí vybraných projektĤ, zejména u zemí, které mají vČtší poþet
vybraných projektĤ. Tyto zemČ s nimi mají ale také více práce.
Cílem by mČla být vþasná informace, zdali je nebo není dostupnost ¿nanþních prostĜedkĤ na daný projekt u každé þlenské
zemČ, které se to týká. DĤležité je také uplatnČní zmČn a tím
další zlepšování komunikace mezi všemi úþastníky. Pro pĜípad
projednání požadavku nČjaké zmČny by mČl být znám její oprávnČný dĤvod. U žadatelĤ se doporuþuje uvádČt jejich domovskou
webovou stránku.
Nejbližší uzávČrka pro podání pĜihlášek sedmé výzvy
projektĤ Eurostars je 22. 9. 2011.
Jak podat pĜihlášku?
Na adresu www.eurostars-eureka.eu je odesílána pĜihláška
„Application Form“ pouze v elektronické verzi. PĜihláška musí
být odeslána a potvrzena systémem, že je kompletní a v termínu. PĜi nesplnČní této zásady dochází k jejímu vyĜazení.
Na þeské stranČ je požadováno ke stejnému datu uzávČrky
pĜedat poskytovateli MŠMT, odboru 32, vyplnČný doplĖující þeský formuláĜ „Návrh projektu Eurostars“ vþetnČ základních pĜíloh
(originální verze + elektronicky), který je dostupný na http://aplikace.msmt.cz/htm/JMEurekac10.html.

Výsledky hodnocení šesté výzvy
Akronym

ěešitelská organizace

Poþet bodĤ

6365

ANCHORNANO

J-VST

330

6374

SKIN_GRAFT_MONITOR

Contipro C

310

6390

TRANSCOMP

SVÚM

363

6394

ERGOMANUS

GETA Centrum

311

6406

SOLARTEAM

Solartec

463

6429

IN3DGUIDE

IMA

456,5

6442

CARDIOLOGY

Kardiologická laboratoĜ

nekompletní

6458

SC-LAB

383,5

6464

FERMENTVIEW

6513

SMART SHOULDER

ýervenka Consulting
Výzkumný ústav pivovarský
a slaćaĜský
Sýkora Data Center

6546

VIRRA

VUT Brno

nekompletní

6591

STAMFOR

G IMPULS

392,5

6661

LIPKIT11

Lenticat´s

322,5

6685

SMART_FECS

ýervenka Consulting

386

6694

PCTASERS

Technická Keramika

313,5

Oznaþení projektu E!

388,5
361,5

Josef Martinec
národní koordinátor programu EUREKA a Eurostars
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Aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
na podporu mobility výzkumných pracovníkĤ
a pracovnic – „MOBILITY“
Na základČ mezinárodních dohod o vČdeckotechnické spolupráci
uskuteþĖuje ýeská republika spolupráci v rámci aktivity MOBILITY
v roce 2011 s Argentinou, Francií, Maćarskem, NČmeckem, Polskem, Rakouskem, ěeckem, Slovenskem, Slovinskem, v rámci
programu KONTAKT II s ýLR, Japonskem, Koreou, Ruskem a USA
a programu GESHER/MOST s Izraelem.
V 1. þísle ip tt jsme uvedli základní podmínky programu „Aktivity
MOBILITY“, v þísle 2 ip tt základní podmínky programu KONTAKT II,
v tomto þísle uvádíme podmínky programu GESHER/MOST.
Tímto programem Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy
ve spolupráci s Ministerstvem prĤmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest provádí Dohodu mezi vládou ýeské republiky a vládou Státu
Izrael o dvoustranné spolupráci pĜi podpoĜe prĤmyslového výzkumu
a vývoje v soukromé sféĜe (dále jen „Dohoda“), uzavĜená 30. bĜezna
2009. Vláda vyslovila souhlas s Dohodou svým usnesením þ. 362 ze
dne 23. bĜezna 2009. V nČm povČĜila provádČním Dohody Ministerstvo
školství, mládeže a tČlovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem prĤmyslu a obchodu. Dohoda byla publikována ve Sbírce mezinárodních
smluv pod þíslem 118/2009.
Správcem programu GESHER/MOST je Ministerstvo školství,
mládeže a tČlovýchovy, které v souladu s § 33 odst. 2 písm. a) zákona þ. 130/2002 Sb., o podpoĜe výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon

o podpoĜe výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, odpovídá za mezinárodní spolupráci ýeské
republiky ve výzkumu a vývoji a které je dle § 4 odst. 2 písm. b)
zákona o podpoĜe výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytovatelem institucionální podpory na mezinárodní spolupráci.
Implementaþní agenturou na þeské stranČ je v souladu s Dohodou
agentura CzechInvest, implementaþní agenturou na izraelské stranČ je Israeli Industry Center for R&D.
Program není þlenČn na podprogramy. V programu budou podporovány pouze projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje.
Program bude vyhlašován formou opakované jednostupĖové veĜejné soutČže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. První a druhá veĜejná soutČž byly vyhlášeny v roce 2010, pĜedpokládá
se vyhlášení i v roce 2011.
Doba trvání programu je stanovena do 31. prosince 2016 a nezahrnuje období hodnocení programu. ěešení posledních projektĤ skonþí
ještČ v dobČ trvání programu, tj. do 31. prosince 2016.
Pavel Švejda
generální sekretáĜ AIP ýR
Dále uvádíme informace o výsledcích vybraných Ĝešených projektĤ v roce 2010

Izolace bakterií mléþného kvašení produkující
biokonzervant bakteriocin
ýesko-argentinská spolupráce v rámci projektu KONTAKT MEB 111004
KateĜina Demnerová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Projekt podaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (odp. Ĝešitel prof. KateĜina Demnerová) a Výzkumným ústavem
CERELA-CONICET z Tucumanu (odp. Ĝešitel dr. Fernando Sesma)
byl udČlen na dva roky na období 2010-2011. Projekt je zamČĜen
na tématiku, která je aktuální na celém svČtČ – bezpeþnost potravin,
konkrétnČ využití antimikrobiální aktivity látek produkovaných bakteriemi mléþného kvašení (BMK) proti pathogenní bakterii Listeria
monocytogenes, která se šíĜí potravinami napĜ. urþité druhy sýrĤ.
VŠCHT Praha, konkrétnČ ústav biochemie a mikrobiologie a ústav
technologie mléka a tukĤ, má v této oblasti dlouholeté zkušenosti,
která je dokladována Ĝadou publikací a projektĤ Ĝešených ve vzájemné spolupráci obou ústavĤ. Projekt s Argentinou má pro výše
zmínČný výzkum na VŠCHT Praha speciální význam – v dosavadním výzkumu byla možnost pracovat pouze s bakteriemi isolovanými z potravin a prostĜedí v rámci ýR a nČkterých evropských státĤ.
Díky projektu, jsou k dispozici kmeny izolované pĜímo v ArgentinČ,
které se vyznaþují jinými vlastnostmi v závislosti na prostĜedí. Navíc
Výzkumný ústav CERELA-CONICET z Tucumanu patĜí mezi prestižní pracovištČ s bohatou výzkumnou þinností zamČĜenou pĜevážnČ na studium BMK, jejich vlastností a produktĤ.

Seznámení s Ĝešenou problematikou
Antimikrobiální vlastnosti BMK jsou pĜi ochranČ potravin využívány již od nepamČti. DĤvodem je pĜedevším vysoká produkce
kyseliny mléþné, která snižuje pH prostĜedí, þímž dochází k prodloužení trvanlivosti potravináĜských výrobkĤ. U nČkterých kmenĤ
BMK je známa rovnČž produkce antimikrobiálnČ aktivních slouþenin
– bakteriocinĤ, které úþinnČ potlaþují rĤst zdravotnČ rizikových þi
patogenních mikroorganismĤ jako je napĜ. Escherichia coli, Listeria innocua þi Listeria monocytogenes. Pro mnoho bakterií, zvláštČ
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pak pro Listeria monocytogenes bylo zjištČno, že pĜirozený zpĤsob
života probíhá ve spoleþenství, kdy bakterie ve vodném prostĜedí
vytváĜí tenkou vrstvu na pevném podkladu oznaþovanou jako bio¿lm. V pĜirozeném prostĜedí se lze setkat s bio¿lmy tvoĜenými nejþastČji smíšenými bakteriálními populacemi, zatímco bio¿lm tvoĜený jedním bakteriálním druhem se vyskytuje spíše v klinické praxi
nebo v potravináĜských provozech. Mikrobiologové z VŠCHT studují zákonitosti tvorby bio¿lmu za použití kultivace v mikrotitraþních
destiþkách u hlavních patogenĤ pĜenášených potravinami jako je L.
monocytogenes, Staphylococcus aureus a další. Standardizovaná
metoda pak poskytuje velmi dobrý nástroj pro mČĜení úþinku antimikrobních látek a antagonistického pĤsobení BMK.
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PrĤbČh prvního roku Ĝešení projektu

Shrnutí výsledkĤ

V prvním roce Ĝešení projektu došlo k výmČnČ mladých vČdeckých pracovníkĤ a k návštČvČ prof. Demnerové na kooperujícím pracovišti v Tucumanu. Ing. Ivana Složilová, PhD, studentka VŠCHT Praha, absolvovala 2 mČsíþní pobyt v laboratoĜi
vedoucího projektu dr. Fernanda Sesmy v CERELA-CONICET
v Tucumanu. Jejím úkolem byla izolace bakteriocin-produkþních
kmenĤ bakterií mléþného kvašení (BMK) ze vzorkĤ domácích
sýrĤ, pocházejících ze severu Argentiny z domácích výroben argentinských výrobcĤ, žijících na venkovČ v provincii Tucuman,
nedaleko hlavního mČsta San Miguel de Tucuman. Jednalo se
o devČt druhĤ blíže nespecifikovaných tvrdých, zrajících sýrĤ
z kravského mléka.
Na pobyt Ing. Složilové v Tucumánu þasovČ plynule navázal pobyt dr. Marii Lucily Saavedry na VŠCHT Praha, kde Lucila pracovala
s kmeny, které byly izolovány v ArgentinČ. Identi¿kovala na základČ
analýzy DNA, provČĜila úþinnost jimi produkovaných bakteriocínĤ
na tvorbu listeriového bio¿mu. K tomu využila metodiku zavedenou v Praze pro mČĜení tvorby bio¿lmu. V prĤbČhu svého pobytu
V Praze uspoĜádala Lucila 2 semináĜe pro studenty, PhD studenty
a zamČstnance školy, zamČĜené na vČdecké activity CERELA-CONICET a na její vlastní vČdeckou práci. Prof. Demnerová pĜi krátké
týdenní návštČvČ pracovištČ dohodla s dr. Sesmou zamČĜení dalšího výzkumu bakteriocinových kmenĤ, vþetnČ studia molekulárnČ
biologické podstaty jejich tvorby.
Výsledky získané z práce obou dívek byly presentovány na 4th
Congress of the European Microbiologists FEMS 2011, konaném
v þervnu v ŽenevČ, formou dvou plakátových sdČlení.

BČhem prvního roku Ĝešení projektu se podaĜilo ArgentinČ vyizolovat celkem tĜi rĤzné kmeny, které byly pomocí klasických a molekulárnČ biochemických metod zaĜazeny jako druh E. faecium, produkující bakteriociny a vykazující antilisteriální a/nebo antienterokokovou aktivitu. Antimikrobiální aktivita produkovaných bakteriocinĤ
byla provČĜena na listriovém bio¿lmu a ukázalo se, že získané látky
vykazují vysokou žádanou aktivitu.
Výše uvedené výsledky mohou do budoucna posloužit jako podklady pro další vČdecký výzkum. Nezbytnou souþastí další práce bude
zaĜazení bakteriocinĤ produkovaných vyizolovanými kmeny E. faecium do jednotlivých tĜíd na základČ jejich genetické identi¿kace. DĤležitou souþástí bude rovnČž fenotypická identi¿kace získaných kmenĤ,
stanovení jejich tolerance k rĤzným teplotám, hodnotám pH þi koncentracím NaCl. Významné bude stanovení antimikrobiální aktivity
kmenĤ E. faecium vĤþi celému souboru patogenních þi zdravotnČ rizikových mikroorganismĤ, vþ. persistentních kmenĤ L. monocytogenes.
Dalším úkolem bude provČĜení antimikrobiální aktivity kmenĤ E. faecium v modelových systémech potravin, zejména mléþných výrobkĤ.

ZávČr
PĜi hodnocení prvního roku spolupráce VŠCHT Praha a CERELACONICET Tucuman, dospČly obČ strany k jednoznaþnému závČru, že tato spolupráce není formální a pĜináší výsledky, které by
mohly být v budoucnosti využity pro zajištČní mikrobiální nezávadnosti a bezpeþnosti potravin, obzvláštČ u mlékárenských výrobkĤ.
Z tČchto dĤvodĤ se budeme snažit o udČlení dalšího projektu
s návaznou tématikou.

Teoretické a experimentální studium dynamických
micel amphi¿lních gradientových kopolymerĤ
ýesko francouzská spolupráce, projekt Barrande MEB 020911
Karel Procházka
Univerzita Karlova v Praze, PĜírodovČdecká fakulta, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie,
Albertov 6, 128 40 Praha 2
Jedním ze svČtových trendĤ souþasného chemického výzkumu
je vývoj nových „inteligentních“ materiálĤ reagujících na vnČjší podnČty. Tyto materiály, které mohou plnit nČkolik rĤzných funkcí
souþasnČ, již dnes nacházejí významná praktická využití, nicménČ
kvali¿kovaný odhad pĜedpovídá, že v horizontu nČkolika let umožní výrobu nejrĤznČjších miniaturizovaných a pĜitom velice výkonných souþástek. Jejich využití povede k úsporám pĜírodních zdrojĤ
a energie a významnČ pĜispČje k udržitelnému rozvoji lidské spoleþnosti a zachování pĜirozeného životního prostĜedí. Nanoheterogenní polymerní materiály a nanoþástice vznikající spontánní asociací
polyelektrolytových kopolymerĤ ve vodných prostĜedích jsou pĜíkladem slibných funkþních materiálĤ pĜíští generace. Zatím jsou využívany zejména v systémech Ĝízeného transportu hydrofobních léþiv
v živých organizmech a pĜi odstraĖování polutantĤ z vodných prostĜedí, nicménČ jsou intenzivnČ studovány s výhledem na další
možnosti jejich využití.
Projekt Barrande MEB 020911 „Etude théorique et expérimentale de micelles dynamiques à base de copolymères amphiphiles à gradient de composition“ (Teoretické a experimentální studium dynamických micel amphi¿lních gradientových
kopolymerĤ) se zabýval výzkumem nanoþástic vznikajících samovolnou asociací lineárních gradientových kopolymerĤ. Výzkum
zahrnoval syntézu nových polymerĤ, studium jejich chování kombinací rĤzných experimentálních metod, teoretické studium a poþítaþové modelování. Na Ĝešení se podílel þeský výzkumný tým vedený prof. RNDr. Karlem Procházkou, DrSc., pracující v LaboratoĜi
speciálních polymerĤ na KatedĜe fyzikální a makromolekulární chemie PĜírodovČdecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a francouzský tým z IPREM v Pau (Institut Pluridisciplinaire de Recherches
sur l‘Environnement et les Matériaux – IPREM, CNRS), vedený
prof. Dr. Olegem Borisovem, PhD.

LaboratoĜ speciálních polymerĤ byla založena v polovinČ
devadesátých let minulého století v rámci programu MŠMT
„Podpora výzkumu na vysokých školách“. V souþasné dobČ
zde pracují dva týmy, které se orientují na Ĝešení technologicky významných problémĤ. Skupina prof. J. Vohlídala studuje
elektricky a optoelektricky aktivní polymerní materiály a tým
prof. K. Procházky se zabývá experimentálním a poþítaþovým
studiem asociace vodorozpustných polymerĤ, které jsou potenciálnČ použitelné v biomedicínských a environmentálních
aplikacích. Tento tým, spolupracující s Ĝadou renomovaných
tuzemských i zahraniþních pracovišĢ v rámci spoleþných projektĤ, napĜ. nedávno úspČšnČ vyĜešeného grantového projektu
EU: Marie Curie RTN „POLYAMPHI“ a publikující své výsledky
v prestižních a vysoce impaktovaných þasopisech si za dobu
své existence vybudoval dobré jméno a pozici, což lze dokumentovat napĜ. tím, že K. Procházka byl pĜed nČkolika lety
požádán Evropskou spoleþností koloidní a povrchové chemie,
aby v Praze zorganizoval konferenci „European Colloid and
Interface Society Meeting“. Konference se konala v loĖském
roce, byla velice úspČšná a zúþastnilo se jí pĜes 600 vČdcĤ
a inženýrĤ z celého svČta.
Francouzští kolegové spolupracující na Ĝešení tohoto projektu
jsou vČdecko-pedagogiþtí pracovníci IPREM ve mČstČ Pau v jihozápadní Francii. Sídlo tohoto relativnČ mladého ústavu ze sítČ CNRS
(Centre National de la Recherche Scienti¿que) se nachází v areálu
Université de Pau et des Payes de l´Ardour, což umožĖuje tČsnou
a oboustrannČ pĜínosnou vČdeckou spolupráci obou institucí. ěešitel projektu ve Francii, prof. O. Borisov vystudoval Moskevskou
státní univerzitu, nicménČ témČĜ 20 let pracuje na renomovaných
pracovištích v NČmecku a pozdČji ve Francii. Je velice uznávaným
teoretikem v oblasti fyzikální chemie polymerĤ.
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Struþná charakteristika problematiky
V našem projektu jsme studovali nový a málo prozkoumaný typ
kopolymerĤ- tzv. gradientové kopolymery. Nejprve si však vysvČtlíme, þím se liší kopolymery od homopolymerĤ a jaké typy kopolymerĤ jsou prakticky dĤležité. Zatímco homopolymery obsahují
pouze jeden typ stavebních monomerních jednotek, kopolymery
obsahují ve svých ĜetČzcích dva nebo více typĤ monomerních jednotek. V bČžných (nahodilých) kopolymerech se jednotky stĜídají
zcela nahodile. Blokové kopolymery obsahují dlouhé sekvence
(bloky) tvoĜené vždy jedním typem monomerních jednotek. Lineární
dvojblokový kopolymer si lze pĜedstavit jako dva rĤzné homopolymery A a B (tvoĜené monomerními jednotkami A a B) vzájemnČ
spojené kovalentní vazbou. Chování blokových kopolymerĤ v roztoku je pomČrnČ složité, zejména v pĜípadČ, kdy se homopolymer
A v daném rozpouštČdle (napĜ. ve vodČ) rozpouští a homopolymer
B ne. V tomto pĜípadČ mohou vznikat asociáty typu micel (obsahující nerozpustné jádro a rozpustnou stabilizující slupku) podobnČ
jako v pĜípadČ mýdel þi nízkomolekulárních surfaktantĤ. Polymerní
micely (tvoĜené vhodnými – biokompatibilními – kopolymery) lze využít v medicinČ jako nosiþe ve vodČ nerozpustných lékĤ pĜi jejich
transpotru krví do cílových orgánĤ a bunČk, neboĢ tato léþiva lze
„rozpustit“ v micelách, z níchž se postupnČ pomalu uvolĖují. Využití
polymerních micel v praxi je však omezeno tím, že se vysokomolekulární blokové kopolymery lišící se výraznČ rozpustností blokĤ
ve vodČ pĜímo nerozpouštČjí a micely je nutné pĜipravovat složitými
nepĜímými metodami.
V ĜetČzci gradientového kopolymeru se plynule mČní složení
(vzrĤstá zastoupení jednoho z monomerĤ). To znamená, že jeden
konec je bohatý napĜ. na monomer A (a jeho chování se podobá
homopolymeru A) a smČrem ke druhému konci plynule pĜibývá
zastoupení monomeru B a tento konec se tedy podobá homopolymeru B. Oba konce se liší vlastnostmi, zejména rozpustností (podobnČ jako v pĜípadČ blokových kopolymerĤ), vlastnosti se však
mČní spojitČ podél ĜetČzce a micelární asociáty lze obvykle pĜipravit pĜímým rozpuštČním vzorku ve vodČ. DĤležité je, že zmČnou
teploty, koncentrace solí, pH atd. lze pak velikost a další vlastnosti
micel cílenČ mČnit.
Vzorky studovaných gradientových kopolymerĤ, obsahující vodorozpustný blok þisté polyakrylové kyseliny a gradientový blok
se vzrĤstajícím podílem polystyrénu, byly syntetizovány a charakterizovány na pracovišti v Pau a pak byly spoleþnČ studovány
obČma týmy (mČĜení maloúhlového rozptylu neutronĤ na reaktorech ve Francii, rozptyl svČtla, Àuorescence, NMR, mikroskopie
atomových sil v Praze). Teoretické studie byly provádČny v tČsné
spolupráci obou týmĤ. O. Borisov pĜedpovČdČl chování na základČ teorií polymerní fyziky a poþítaþové simulace metodami Monte
Carlo a molekulové dynamiky, které byly provedeny v Praze, podpoĜily závČry plynoucí z teoretické studie. Experimentální výzkum
(provádČný na obou pracovištích) potvrdil vČtšinu teoretických
pĜedpovČdí – prokázal vyšší rozpustnost a ménČ výraznou asociaþní tendenci pĜipravených polymerĤ ve vodných prostĜedích
ve srovnání s dvojblokovými kopolymery o stejném celkovém zastoupení polystyrénu a polyakrylové kyseliny. Experimenty však
také ukázaly, že reálné chování a reakce na vnČjší podnČty jsou
oproti oþekávání složitČjší a v nČkterých aspektech se liší od teoretických pĜedpovČdí, a proto výzkum asociátĤ gradientových
kopolymerĤ pokraþuje i po úspČšném ukonþení projektu a dosažení všech základních cílĤ, tj. nových poznatkĤ o chování tČchto
aplikaþnČ perspektivních systémĤ a znalostí nezbytných pro jejich
základní interpretaci. BezprostĜedním výstupem projektu bylo nČkolik pĜednášek a posterových sdČlení na mezinárodních konferencích a dva þlánky v prestižních þasopisech.
Spolupráce na projektu Barrande byla souþástí rozsáhlejší
evropské spolupráce. Prof. Procházka a prof. Michael Gradzielski z Technické Univerzity v BerlínČ získali totiž þesko-nČmecký
grant a prof. Gradzielski s prof. Borisovem nČmecko-francouzský grant na Ĝešení problematiky asociací kopolymerĤ v roztocích. Tyto granty umožnily velmi prospČšnou a plodnou spolupráci tĜí vzájemnČ se dobĜe doplĖujících týmĤ. Synergie, která
vznikla na základČ trojstranné spolupráce, umožnila významné
studie nad rámec pĤvodních zadání všech tĜí bilaterárních projektĤ. V rámci projektu BARRANDE byly napĜ. provedeny studie
konformaþního chování polyelektrolytĤ a blokových kopolymerĤ
složitČjších molekulárních architektur obsahujících polyelektroly-
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tové sekvence. SoustĜedili jsme se zejména na polyelektrolytové
hvČzdice, neboĢ tyto systémy nebyly, narozdíl od lineárních polyelektrolytĤ, zatím témČĜ studovány. Dále jsme studovali roubované kopolymery, tj. kopolymery obsahující páteĜ tvoĜenou jednotkami typu A, k níž jsou pĜipojeny postranní ĜetČzce (rouby) tvoĜené jednotkami B. K experimentálnímu studiu konformací jsme
použili metodu maloúhlového rozptylu paprskĤ X (SAXS), což je
pro tento úþel velice vhodná metoda patĜící k nejpoužívanČjším
metodám charakterizace polymerĤ. Interpretace výsledkĤ SAXS
je však nepĜímá (pĜesnČji závislá na modelu), neboĢ je zložena
na porovnávání „rozptylových kĜivek“ intenzity rozptýleného záĜení na rozptylovém úhlu s kĜivkami pĜedpovČzenými pro rĤzné
strukturní modely. DostateþnČ pĜesné proložení dat pro roztoky
roubovaných kopolymerĤ na základČ fyzikálnČ rozumných modelĤ se však ukázalo jako nemožné. Cílené simulace konformací
zamČĜené na interpretaci rozptylových dat, které jsme nedávno
provedli v Praze, umožnily jednoznaþné vyhodnocení experimentálních dat a jejich velice pĜesnou interpretaci. Obr. 1 ukazuje
tzv. „momentku simulace“, na níž je zachycena typická (vysoce
pravdČpodobná) konformace roubovaného kopolymeru a dále
srovnání experimentálních dat s výsledkem Monte Carlo simulace. Experimentální data (vþetnČ smČrodatné odchylky) jsou znázornČna þervenČ a simulovaná kĜivka zelenČ. I bez jakéhokoliv
teoretického rozboru a dalšího objasĖování je vidČt, že dosažená
shoda je velice dobrá.

Obr. 1. Typická konformace roubovaného kopolymeru a srovnání
experimentálních dat rozptylu paprskĤ X s výsledky cílené poþítaþové simulace metodou Monte Carlo (þervené body, dálka þar ukazuje
smČrodatné odchylky experimentálních dat a zelené body jsou výsledky simulace).

ZávČrem lze shrnout, že Ĝešení projektu Barrande þ. 020911,
které bylo neformálnČ souþástí trojstranné spolupráce þeského, francouzského a nČmeckého výzkumného týmu, je prvním
krokem na cestČ k systematickému prostudování a zmapování
chování nových a aplikaþnČ slibných materiálĤ – amphifilních
gradientových kopolymerĤ, zejména pak jejich asociaþních
schopností a možností ovlivnČní jejich funkþních vlastností vnČjšími stimuly.
Výsledkem dosavadního výzkumu jsou významné nové poznatky, které již byly z vČtší þásti publikovány v prestižních þasopisech. Byla navázána plodná mezinárodní vČdecká spolupráce, která pokraþuje a bude pokraþovat i v budoucích letech. Na Ĝešení se
podíleli magisterští a postgraduální studenti, kteĜí tak mohli v rámci
své vČdecké výchovy provádČt moderní studie odpovídající svČtovým trendĤm souþasného polymerního výzkumu. NČkteĜí z nich
navštívili spolupracující pracovištČ, þímž získali nejen vČdecké zkušenosti, ale i praktické poznatky týkající se výzkumu v zahraniþí
a mezinárodní spolupráce. Velice významným pĜínosem projektu je
i skuteþnost, že jeho Ĝešení otevĜelo LaboratoĜi speciálních polymerĤ další cestu do technologicky významné oblasti multifunkþních
polymerních nanomateriálĤ a nanoþástic.
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Nové smČry ve zvyšování efektivity vícenásobné
plastické deformace
ýesko polská spolupráce, projekt KONTAKT MEB 051007
Stanislav Rusz1, Jan Dutkiewicz2 (hlavní Ĝešitelé projektu)
1

Katedra mechanické technologie, Vysoká škola báĖská – TU Ostrava
2
Instytut Metalurgii i InĪynierii Materiaáowej PAN

Mezinárodní vČdeckotechnická spolupráce
Mezi Polskou akademií vČd, poboþkou v Krakowie a VŠB – TU
Ostrava, Fakultou strojní je navázána dlouholetá spolupráce, která
je zamČĜena zejména na Ĝešení dílþích úkolĤ v rámci grantových
projektĤ Ĝešených samostatnČ v ýR a Polsku. V rámci projektu
KONTAKT byly v letech 2002–2005 úspČšnČ realizovány projekty
zamČĜené na vývoj zaĜízení pro výrobu velmi jemnozrnné struktury.
V posledních letech jde pĜedevším o spolupráci pĜi vyhodnocování
a analýze struktur Al, Cu slitin a oceli. Tato analýza je provádČna
na pracovišti PAV Krakow, které je vybaveno transmisním elektronovým mikroskopem (TEM) a vysokorozlišovacím elektronovým
mikroskopem (HREM).

NáplĖ projektu
Hlavní náplní projektu je ovČĜení procesu vícenásobné plastické
deformace u materiálĤ na bázi slitin Al a Cu a dosažení velmi jemnozrnné struktury na prototypovém zaĜízení DRECE, kterým disponuje laboratoĜ VŠB – TU Ostrava. Hodnocení vlivu technologických
a tváĜecích parametrĤ na výslednou strukturu slitin je provádČno
Polskou akademií vČd, poboþka Krakow. Dále jsou ovČĜovány vlivy technologických i tváĜecích parametrĤ na mechanické vlastnosti
a tváĜitelnost. V rámci tohoto projektu jsou vytvoĜeny spoleþné vČdecké týmy doktorandĤ a studentĤ z obou univerzit, které pracují
na výše zmínČných úkolech. Dosažené poznatky jsou konzultovány
na výmČnných pobytech na partnerských univerzitách.

Charakteristika projektu
Projekt je zamČĜen v první fázi na vývoj prototypového zaĜízení
DRECE (viz obr. 1), které je urþeno k protlaþování pásu plechu pĜi
využití vícenásobné plastické deformaci. Výsledkem toho procesu je
dosažení velmi jemnozrnné struktury u plechu z Al, Cu a jejich slitin.
ZaĜízení DRECE se skládá z tČchto hlavních þástí: pĜevodovka typu
Nord s elektromotorem, lamelová spojka, podávací válec a pĜítlaþné
válce s regulací pĜítlaþné síly. TváĜecí nástroj je vyroben z oceli typu
Dievar. ZaĜízením je protlaþován pás plechu o rozmČrech 59 × 2 ×
1000 mm, který je vložen mezi podávající a pĜítlaþné válce. Pás je
protlaþován tváĜecím nástrojem bez zmČny pĜíþného prĤĜezu, tímto je
umožnČno proces opakovat. V koneþné fázi procesu je docíleno vysoké zjemnČní struktury. Velmi jemnozrnná struktura podstatnČ zvyšuje
mechanické vlastnosti
pĜi zachování dobré
tváĜitelnosti.
Samotná práce Ĝešitelského týmu spoþívá
v navržení vhodného
protlaþovacího materiálu, provedení a vyhodnocení vlastních
experimentĤ.
Dále
pak vyhodnocení vlivu
technologických parametrĤ na výsledné
zjemnČní
struktury. Obr. 1. Prototypové zaĜízení DRECE
Na základČ tČchto výsledkĤ bude zhodnoceno, jaký vliv má rychlost
protlaþování, geometrie hlavních nástrojĤ a maziva (tĜení) na výsledné vlastnosti materiálu – jeho strukturu, pevnostní vlastnosti
a tváĜitelnost. Budou vyhodnoceny mechanické vlastnosti a tažnost dosažena ve ¿nální fázi protlaþovacího procesu a následnČ
tyto hodnoty budou porovnány s výchozím stavem. V rámci provedených experimentĤ bude dále proveden metalogra¿cký rozbor
po jednotlivých fázích procesu protlaþování a analýza deformaþnČ-

-napČĢového stavu ve vzorku bČhem tváĜení. Výzkum bude dále
zamČĜen na návrh optimálního tepelného zpracování vzorku z hlediska stabilizace struktury. Pro porovnání experimentálnČ dosažených parametrĤ s teoretickými pĜedpoklady bude následnČ provedena matematická simulace daného procesu. Dosažené výsledky
budou porovnávány a konzultovány s kolegy na Polské akademii
vČd v Krakowie.

PlnČní cílĤ
V rámci sblížení a seznámení vČdeckých týmĤ probČhla v prosinci 2010 zahraniþní návštČva partnerské instituce Instytut Metalurgii
i InĪynierii Materiaáowej PAN v Krakowie. Této cesty se zúþastnili
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc., studenti doktorského studia Ing. Stanislav Tylšar, Ing. Jan KedroĖ a student magisterského studia Bc. Michal Salajka. PĜi této návštČvČ probČhlo seznámení obou Ĝešitelských
týmĤ. V rámci prezentace institutu byli hostující þlenové seznámeni
s technickým vybavením laboratoĜí a odborných pracovišĢ, zejména
pak s vybavením Pracownia Materiaáów Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych. Taktéž byly provádČny spoleþné experimenty na zaĜízení Groove Pressing. Na tomto zaĜízení byly zpracovány pásy mČdi
a mosazi, které byly nejprve podrobeny procesu DRECE. Poté byly
vyhodnocovány dosažené hodnoty tvrdosti a zároveĖ byl ovČĜován
vliv tepelného zpracování na výsledné mechanické vlastnosti.
NáslednČ téhož mČsíce probČhla návštČva polských vČdcĤ
na VŠB – TU Ostrava. Tohoto pobytu se z polské strany zúþastnili
Prof. dr hab. inĪ. Jan Dutkiewicz, Doc. dr hab. inĪ. Marek Faryna,
Prof. nadzw. dr hab. Lidia LityĔska – DobrzyĔska, Dr inĪ. Wojciech
Maziarz a student doktorského studia Mgr inĪ. àukasz Rogal, který
se zúþastnil krátké stáže na VŠB-TU Ostrava ve dnech 13. 12. 2010
– 17. 12. 2010 a 20. 12. 2010 – 21. 12. 2010. Také pĜi této návštČvČ
byla prvním krokem exkurze po areálu VŠB – TU Ostrava. Úþastníci
se tak mohli blíže seznámit s vybavením vČdecko – technických
pracovišĢ, kterými disponuje VŠB – TU Ostrava. Polským vČdcĤm
bylo umožnČno podílet se na práci na experimentálním zaĜízení
DRECE a ECAP. Taktéž se zúþastnili exkurze do podniku VÚHŽ
a.s., se kterým spolupracujeme pĜi vyhodnocování mechanických
vlastností protlaþených vzorkĤ.

PodČkování
ěešitelé projektu dČkují za podporu projektu KONTAKT MEB
051007, který pĜispívá k rozvoji spolupráce mezi Vysokou školou
báĖskou TU – Ostrava a Instytut Metalurgii i InĪynierii Materiaáowej
PAN v Krakowie.
Prozatímní publikaþní výstupy a prezentace na konferencích
[1] RUSZ, S.; MALANÍK, K.; DUTKIEWICZ, J.; ýÍŽEK, L.; DONIý,
T.; KEDROĕ, J.; TYLŠAR, S. New design of the forming equipment DRECE for obtaining UFG structures in strip of sheet,
Archieves of Materials Science and Engineering, Vol. 42, Apríl
2010, p. 111-118, ISSN 1897-2764.
[2] RUSZ, S.; TYLŠAR, S.; T. KEDROĕ, J.; DUTKIEWICZ, J.; DONIý, T. Enhancement of ef¿ciency of SPD process by application of new geometry of ECAP tool, Acta Metallurgica Slovaca
Conference, No. 3, 2010, p. 97-103, ISSN 1338-1660.
[3] Rusz, S.; Malaník, K.; Doniþ, T.; KedroĖ, J.; Tylšar, S. Development of structure at extrusion of a strip of sheet made of Cu
through the DRECE machinery, METAL 2010, ISBN 978-8087294-15-4
[4] Rusz, S.; ýížek, L.; KedroĖ, J.; Tylšar, S.; Žmija, Z. InÀuence of
heat treatment on structure and properties of brass after DRECE
processing, COMAT 2010, p. 50-53, ISBN 978-80-254-8683-2
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PĜítomnost fototrofních bakterií v alpských jezerech
ýesko rakouská spolupráce, projekt MEB060911
Zuzana ýuperová1,2, Ruben Sommaruga3, Ivette Salka4, Michal Koblížek1,2
1

Mikrobiologický ústav AVýR, Opatovický mlýn, 37901 TĜeboĖ
Ústav fyzikální biologie, Jihoþeská Univerzita, Zámek 136, 373 33 Nové Hrady
3
Laboratory of Aquatic Photobiology and Plankton Ecology, Institute of Ecology, University of Innsbruck, Austria
4Leibnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Alte Fischerhütte 2, 16775 Stechlin, Germany
2

V rámci þesko-rakouského mezivládního programu vČdecko-technické spolupráce a projektu MEB060911 byl v letech 20092010 ¿nancován výzkumný projekt mezi Mikrobiologickým ústavem AVýR v TĜeboni a Institut für Ökologie, Universität Innsbruck
zamČĜený na prĤzkum pĜítomnosti fototrofních mikroorganismĤ
v alpských jezerech v Tyrolsku. LaboratoĜ fotosyntézy, oddČlení
fototrofních mikroorganismĤ v TĜeboni, se zabývá studiem aerobních anoxygenních fotosyntetických (AAP) bakterií od roku 2002.
Tyto organismy se vyskytují v moĜském i sladkovodním prostĜedí. Rakouský partner má dlouholeté a bohaté zkušenosti v oblasti
planktonní ekologie a fotobiologie a pĜi výzkumu využívá kombinaci
laboratorních i pĜírodních podmínek. Mezi hlavní pĜedmČty zájmu
patĜí studium pĜírodních faktorĤ ovlivĖujících dynamiku a distribuci
planktonního spoleþenstva, a to pĜedevším zvýšené intenzity ultra¿alového (UV) záĜení ve vysokohorských jezerech. Navazující oblastí je také výzkum ochranných procesĤ organismĤ proti pĤsobení
zvýšené intenzity UV záĜení.

Cíle projektu
Aerobní anoxygenní fotosyntetické (AAP) bakterie jsou prokaryotní organismy, poprvé popsané z vod Tokijského zálivu v roce
1978. Tyto organismy vyžadují pĜísun organických živin, ale jsou
též schopny zachycovat sluneþní energii pomocí vývojovČ primitivních fotosyntetických reakþních center tvoĜených bakteriochlorofylem. Mohou tedy významnČ pĜispívat do energetického rozpoþtu
vodních ekosystémĤ a do souþasnosti byly studovány pĜedevším
v moĜském prostĜedí. VČdecký tým z Mikrobiologického ústavu
v TĜeboni provedl první studii rozsáhlejšího charakteru ve sladkých
vodách a zjistil, že v závislosti na typu sladkovodního ekosystému
AAP bakterie tvoĜí velmi významnou složku mikrobiálního spoleþenstva, pĜedevším pak v horských jezerech. Cílem tohoto projektu
bylo s využitím dlouhodobých zkušeností zúþastnČných pracovišĢ
provČĜit pĜítomnost AAP bakterií ve výškovém gradientu horských
jezer (913-2799 m.n.m) v Tyrolských Alpách, provést jejich charakterizaci a zamČĜit se na pĜírodní faktory ovlivĖující jejich rozšíĜení.
Ɣ Prvotní screening na pĜítomnost AAP bakterií ve studovaných jezerech byl proveden pomocí vysoce citlivého Àuorometru vyvinutého
podle vlastního návrhu ve spolupráci s ¿rmou Photon System Instruments s.r.o. z Brna na základČ detekce infraþervené Àuorescence bakteriochlorofylu a tvoĜícího reakþní centra bakterií. Nejvyšší
koncentrace AAP bakterií byla prokázána v nejníže položených jezerech a postupnČ klesala se vzrĤstající nadmoĜskou výškou.
Ɣ PodrobnČjší informace o poþtu celkového bakterioplanktonu, AAP
bakterií a jejich morfologii byly získány pomocí infraþervené epiÀuorescenþní mikroskopie. Nejvyšší hodnoty byly zjištČny v nejníže položených subalpínských jezerech (3.8-35×104 bunČk na ml) a naopak
nejnižší hodnoty v alpínských jezerech nad linií lesa (0.8-6.7×104 bunČk na ml), což odpovídá tro¿ckému stavu jezer. NicménČ pomČrná
þást AAP bakterií v subalpínských a alpínských jezerech byla porovnatelná a nejvyšší zjištČné hodnoty (až 23%) výraznČ pĜevyšovaly
hodnoty publikované z moĜského prostĜedí. Studium morfologických
charakteristik AAP bakterií pĜineslo poznatky o nových morfotypech
a jejich celkovČ bohatší diverzitČ ve sladkovodním prostĜedí horských jezer v porovnání s prostĜedím moĜským (Obr. 2).
Ɣ Druhová rozmanitost AAP bakterií byla studována také pomocí
molekulárních metod, pĜedevším analýzou pufM genu, kódující
M podjednotku fotosyntetických reakþních center. PodobnČ jako
se ukázaly rozdíly v morfologických charakteristikách AAP bakterií napĜíþ výškovým gradientem, projevily se i rozdíly v jejich genetické pĜíslušnosti. V alpínských jezerech skupina AAP bakterií
náležela témČĜ výhradnČ do skupiny Alfaproteobakterií, zatímco

v níže položených subalpínských jezerech pĜedevším do skupiny
Betaproteobakterií.
Ɣ Pozornost byla také vČnována vlivu rĤzných pĜírodních faktorĤ
na rozšíĜení AAP bakterií, mezi kterými nejvČtší význam mČly teplota, kvantita i kvalita DOC.
Ɣ Souþástí projektu byl také sezónní výzkum skupiny AAP bakterií
v alpínském jezeĜe Gosenköllensee (výzkumná stanice, Obr. 1),
kde jsme získali zajímavé výsledky o jejich dynamice, distribuci,
kompozitních zmČnách mikrobiálního spoleþenstva a faktorech
ovlivĖujících zmínČné charakteristiky.
Získané výsledky byly již pĜedbČžnČ prezentovány na nČkolika
odborných konferencích:
Poster na Konferenci ýeské limnologické spoleþnosti v þervnu
2009 v TĜeboni
PĜednáška na 25. kongresu ýeskoslovenské spoleþnosti mikrobiologické v záĜí 2010 ve Staré Lesné na Slovensku.
PĜednáška a poster na Mezinárodním workshopu o AAP bakteriích v záĜí 2010 v TĜeboni.
V pĜípravČ je odborná publikace
ýuperová, Z., Sommaruga, R., Salka, I., Koblížek, M. Aerobic
anoxygenic phototrophic bacteria in mountain lakes sepsaná pro
þasopis FEMS Microbial Ecology.
ZávČrem bychom chtČli podČkovat za poskytnutí dotace. Spolupráce þeského a rakouského partnera pĜineslo nČkolik pozitivních
výstupĤ. Jelikož problematikou AAP bakterií pĜedevším v moĜském
prostĜedí, ale i ve sladkých vodách se zatím vČnuje pouze málo
svČtových pracovišĢ a evropský výzkum je v této oblasti ponČkud
nesourodý, významným výsledkem je vznik silné skupiny spolupracujících evropských vČdcĤ na dané problematice. VytvoĜené
partnerství nadále pokraþuje a cílem bude iniciovat další spolupráci
s evropskými pracovišti, která se zabývají podobnou tématikou.

Obr. 1. Výzkumná stanice u jezera Gossenköllesee (2417 m.n.m.)
v Tyrolských Alpách.
Obr 2. Charakteristické
morfotypy studovaných
alpínských (Schwarzsee
(I,C); Rotfelssee (I,C);
Gossenköllesee (I,C);
Geirneggsee (H,C); Oberer
Plenderlesee (I,C,B);
Drachensee (I,C,F,G))
a subalpínských (Seebensee
(F,G,H); Achensee (H,J,K) and Piburgersee (A,D,E,F,H,K). jezer
Tyrolských Alp. Snímky z epiÀuorescenþního mikroskopu.

VIII pĜíloha ip&tt 3/2011 – transfer technologií

Zpracování silnČ zneþištČných kyselých dĤlních vod
moþovinou k precipitaci Fe oxidĤ/hydroxidĤ
ýesko slovenská spolupráce, projekt MEB 0810136
Jan Šubrt1, Jozef Lukáþ1, Jaroslav Boháþek1, Petra Pulišová1 a Eva Michalková2
Ústav anorganické chemie AV ýR, v.v.i., 250 68 ěež u Prahy, ýeská republika
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekologie a environmentalistiky, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
1

2

Útlum tČžby je spojen s uzavíráním ložisek a následným zatopením, což þasto vede k vytvoĜení vhodných kultivaþních podmínek
pro vznik kyselých dĤlních vod (dále AMD, tj. acid mine drainage)
s mnoha negativními dopady na životní prostĜedí. V ýeské republice
jsou kyselými dĤlními vodami ovlivnČny zejména lokality Dolní Rožínka v Zlatých horách a Nová Ves u Moravské TĜebové [1]. Na Slovensku je mimoĜádnČ kritický stav v oblastech Banská Štiavnica
– Malý Šobov a Smolník [2]. Vysoce mineralizované kyselé dĤlní
vody pĜedstavují enviromentální problém, který vzniká na ložiskách
s obsahem sul¿dĤ jako dĤsledek po tČžbČ neželezných kovĤ (zlata,
stĜíbra), uhlí, atd. V 16. – 19. století to byla tČžba vzácných kovĤ-zlata a stĜíbra. Koncem 20. století tČžba a úprava neželezných rud
a povrchová tČžba sekundárních kĜemencĤ (kvarcitu). EnvironmentálnČ rizikovou lokalitou s výskytem kyselých dĤlních vod je ložisko
kvarcitĤ, lom a hlavnČ hromada odpadu ze zpracování kvarcitĤ v lokalitČ Banská Štiavnica – Malý Šobov [3]. Na hromadČ pyritizovaného kvarcitu s jílovým odpadem a dalšími sul¿dovými minerály, napĜ.
pyrytit a chalcopyrit, v pĜítomnosti kyslíku a vody se vytvoĜí vhodné
podmínky pro vysokou aktivitu litotropní mikroÀóry, která katalyzuje
oxidaci síry a železa (chemolitotrofní bakterie, napĜ. sulfolobus, acidithiobacillus, leptospirillum, atd.) a mikrobiologicko-chemické komplexní procesy, které vytváĜejí AMD [1,3]. Vznik kyselých dĤlních
vod je výsledkem oxidace sul¿dických minerálĤ, pĜedevším pyritu
(FeS2) dle rovnice:
4 FeS2 + 15O2 + 2H2O ĺ 4Fe3+ + 8SO42- + 4H+
Teplota, vodní prostĜedí a pĜítomnost vzduchu (pĜítomnost O2)
jsou hlavní faktory, které ovlivĖují procesy biooxidace rud [3]. ProstĜednictvím oxidace pyritu, pĜípadnČ dalších sul¿dĤ, v dĤlních vodách vzrĤstá hlavnČ obsah Fe a dalších prvkĤ zejména: Mn, Ni, Zn,
Al, Cu, Co, As, U, Pb, atd. [2]. Dalším dĤsledkem pĤsobení oxidace
sul¿dĤ je zvyšování koncentrace síranĤ a zvyšování obsahu tČžkých kovĤ, což má za následek zvyšující se mineralizaci a snižování hodnot pH v rozmezí 2-5 [2,4]. To vede k negativnímu ovlivnČní
ekologie vodního prostĜedí v celém okolí [2]. Auxt, A. [5] zkoumal
geologické, geomorfologické, hydrologické a hydrogeologické, pĤdní a vegetaþní pomČry v oblasti lomu Malého Šobova a podrobnČ
zhodnotil hromady zpracovaného odpadu.

tého odpadu pomocí vápence, hydroxidu vápenatého, hydroxidu
sodného nebo þpavku. Hlavním problémem úpravy neutralizací je
vytvoĜení velkého objemu odpadu, který je zapotĜebí dále zpracovat
[6]. Michalkova et al. [3] pĜedpokládají, že tyto dĤlní vody by zĤstaly zátČží i po úpravČ vápencem, hlavnČ pro vysoký obsah síranĤ.
Jejich remediace by si vyžadovala další stupeĖ úpravy, napĜ. anaeróbní doþištČní s mikroÀórou, která redukuje síran. Systém povrchových kanálĤ sbírá vytékající AMD do retenþní nádrže, viz obr. 1.
Odpady z kyselých dĤlních vod obsahují heterogenní smČs Fe a Al
hydroxidĤ, sul¿du vápenatého a dalších prvkĤ.
ýisté Fe a Al oxidy/hydroxidy mají potencionálnČ komerþní zhodnocení ve formČ sorbentĤ, pigmentĤ, aditiv do keramiky, atd. Homogenní srážení z vodných roztokĤ je jednou z nejdĤležitČjších metod
pro získání anorganických materiálĤ (pigmentĤ, katalyzátorĤ, sorbentĤ, atd.) a/nebo likvidace toxických anorganických vod. Využití
moþoviny jako srážecího þinidla je doporuþeno za úþelem syntézy
nerozpustných nano-krystalických kovových oxidĤ. NejvýznamnČjší
výhody homogenního srážení moþovinou v porovnání s heterogenním srážením jsou ty, že reakþní produkty jsou þisté nano-krystalické materiály (heterogenním srážením se získají þástice amorfního
charakteru), mají rovnomČrný tvar svých þástic (vysoká sedimentaþní rychlost) a roztok obsahuje síran amonný, který mĤže být využit jako hnojivo, a které jsou od nerozpustných hydroxidĤ oddČleny
dekantací [6]. Další možnou aplikací je detoxikace nČkterých organofosfátĤ a jiných zneþišĢujících látek, vþetnČ napĜ. bojového plynu
yperitu v dĤsledku vysokého speci¿ckého povrchu a vysoké reaktivity materiálu pĜipravených metodou homogenního srážení [7].
Zpracování kyselých odpadních vod pĜedstavuje environmentální
problém, dosud ne zcela vyĜešený. Spojením existujících znalostí
a zkušeností pracovišĢ v ýeské a Slovenské republice, t.j. Ústavu anorganické chemie AV ýR a Technické univerzity ve ZvolenČ
(SR), Fakulty ekologie a environmentalistiky, se podaĜilo navrhnout
nový originální postup jejich zpracování na relativnČ þisté materiály
se zajímavými a potenciálnČ využitelnými chemickými vlastnostmi.
Práce probíhaly v rámci Ĝešení projektu s názvem „Struktura, vlastnosti a využití produktĤ získaných z dĤlních vod a sedimentĤ“, jehož
hlavním cílem bylo experimentálnČ ovČĜit možnosti zpracování dĤlních odpadních vod pomocí jejich neutralizace moþovinou na nanoþástice hydratovaných oxidĤ pĜíslušných kovĤ (železa a hliníku)
a ovČĜit možnosti aplikace produktĤ jako sorbenty a pigmenty.

Postup pĜípravy
Za úþelem urþit optimální podmínky srážení kyselých dĤlních vod
se odebrali vzorky pyritového kvarcitu z lokality Malý Šobov, Banská Štiavnica. Roztok AMD 2 mČl pH=2,41, vodivost 10,02 mS/cm.
Concentace: SO42- (17630 mg/dm3), Fe (3900 mg/dm3), Al (780 mg/
dm3), Ca (220-300 mg/dm3), Mg (360-490 mg/dm3). Roztok AMD 3
mČl pH=2,46 vodivost 8,68 mS/cm. Concentace: SO42- (12620 mg/
dm3), Fe (2340 mg/dm3), Al (710 mg/dm3), Ca (220-300 mg/dm3),
Mg (360-490 mg/dm3) [6]. Reakþní roztok byl udržován na jedné
z teplot 60, 80 a 95°C. V prĤbČhu rozkladu moþoviny hodnota pH
roztoku neustále vzrĤstala. Po dosažení pH 7 se sraženina od¿ltrovala a promyla destilovanou vodou za úþelem odstranČní rozpustných komponentĤ. Zkoumal se vliv reakþních podmínek: koncentrace moþoviny, teploty a obsah iontĤ Fe3+ a Al3+ na fázové složení
produktĤ.
Obr. 1. Retenþní nádrž kumulující AMD [3].

Výsledky a diskuse

Pro úpravu kyselých dĤlních vod jsou známy dvČ metody. První
využívá úpravu pomocí mikrobĤ použitím redukujících mikroorganizmĤ aktivních v kyselém prostĜedí v sedimentu s následnou tvorbou
kovových sul¿dových precipitátĤ. Druhá využívá neutralizaci teku-

Fázové složení pĜipravených vzorkĤ
Prášková rentgenová difrakce (mČĜeno na zaĜízení PANalytical X´PertPRO MPD) se provedla za úþelem stanovit fázové složení pĜipravených vzorkĤ. Výsledky jsou znázornČny v tabulce 1.
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Z výsledkĤ je patrné, že byl vysrážen þistý goethit, anebo goethit
ve smČsi se schwertmanitem, ferihydridem, jarositem anebo lepidokrokitem, mimo vzorky D1-þistá schwertmanitová fáze. SmČsi
schwertmanitu a goethitu byly vytvoĜeny hydrolýzou vzorku kyselé
dĤlní vody pĜi 80 a 95°C, pĜiþemž složení této smČsi nebylo závislé na vzájemném molárním pomČru moþovina/Fe (oznaþení R).
Ve vzorcích pĜipravených pĜi 60°C byl schwertmannit pĜítomen jedinČ u vzorku, který byl pĜipraven pĜi vysokém obsahu moþoviny. Ferihydrit byl detekován u vzorku D4, který byl pĜipraven pĜi vysokém
R=50. Amonium jarosit byl pozorován pĜi nízké hodnotČ R=2.

Morfologie þástic a vliv pĜípravy
Na obr. 2 jsou uvedeny mikroskopické snímky precipitátĤ vzorek
kyselých dĤlních vod, které byly získané pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (zaĜízení: Philips XL 30 CP). Morfologie (tvar
a rozmČr) þástic závisí na fázovém složení, které je závislé na rychlosti hydrolýzy. ýástice amónium jarositu (obr. 2.1) jsou velikosti nČkolika mikrometrĤ. Na druhé stranČ, þástice goethitu mají jehlicovitý tvar.
Vzorek D5 (95°C, AMD3) na obr. 2.2 prezentuje þervené oblasti, které
jsou bohaté na obsah Fe a žluté oblasti bohaté na Al.
Poznámka: Gt – goethit; Sch – schwertmanit; Ft – ferihydrit; Jt amo-

Efekt reakþních podmínek na stupeĖ srážení Fe3+ a Al3+
z roztokĤ kyselých dĤlních vod
Byl studován vliv precipitaþních podmínek, napĜ. molární pomČr
moþovina/Fe (R), teplota a reakþní þas na stupeĖ vysrážení iontĤ
Fe3+ a Al3+ .

ZávČr
V rámci spolupráce Ústavu anorganické chemie AV ýR a Technické univerzity ve ZvolenČ byla vyvinuta nová metoda zpracování kyselých dĤlních vod homogenní hydrolýzou pomocí moþoviny.
Touto metodou je možné získat prĤmyslovČ využitelné nanoþástice
hydroxidĤ Fe3+ a Al3+, separované od dalších pĜítomných neþistot,
které se moþovinou nesrážejí a zĤstávají v roztoku.

PodČkování
Výsledky byly získány v rámci Ĝešení projektu þesko-slovenské
vČdeckotechnické spolupráce na léta 2010-11 „Struktura, vlastnosti
a využití produktĤ získaných z dĤlních vod a sedimentĤ“.
Použitá literatura:
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v BrnČ, 2009 – [cit. 15. 7. 2011]. Dostupné na internetu: <http://
www.is.muni.cz/th/211747/prif_b/RESERSE_-_mokrady.doc>.
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11 (2), s. 371 – 374.
[3] MICHALKOVÁ, E.; MÁŠA, B.; SVITOK, M. Acta Facultatis Ecologiae. Kyslé banské výtoky z haldy pyritizovaného kvarcitu
na lokalite Banská Štiavnica – Malý Šobov, 2009, þ. 21, s. 15-24.

Obr. 2. Snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu. Produkty
hydrolýzy vodných roztokĤ obsahující sulfáty Fe3+ a Al3+ moþovinou.
1 – vzorek A1: 60°C, AMD2; 7 – vzorek D5: 95°C (skenování prvkĤ,
þervenČ – oblast bohatá na Fe, žlutČ – oblast bohatá na Al) [6].

nium – amonium jarosit; Ld – lepidokrokit. R – molární pomČr moþovina/Fe (mol moþovina: mol Fe ve vstupním roztoku).

Speci¿cký povrch
Hodnoty speci¿ckého povrchu jsou uvedeny v tabulce 1. Speci¿cký povrch byl stanoven pomocí pĜístroje NOVA 4200e a urþen byl
s využitím BET (Brunauer-Emmett-Teller) metody (Brunauer).

Vzorek

R

pHpoþáteþní

pHkoneþné

[4] BETKE, C. Geochemical Reaction Modeling. New York: Oxford
Univesity Press, 1996, 327 s. ISBN 0-19-509475-1.
[5] AUXT, A. Lom Šobov, hodnotenie hydrogeologických pomerov.
Banská Bystrica: HES-COMGEO, 2006, 33 s. (nepublikováno).
[6] ŠUBRT, J.; MICHALKOVÁ, E.; BOHÁýEK, J; LUKÁý, J.; GÁNOVSKÁ, Z.; MÁŠA, B. Hydrometallurgy. Uniform particles formed by hydrolysis of acid mine drainage with urea, 2010, þ. 106
(1-2), s. 12 – 18.
[7] ŠTENGL, V.; BAKRADJIEVA, S; MAěÍKOVÁ, M.; ŠUBRT,
J.;OPLUŠTIL, F.; OLŠANSKÁ, M. Ceramics-Silikáty. Aerogel nanoscale aluminium oxides as a destructive sorbent for mustard
gas, 2003, þ. 47 (4), s. 175 – 180.

Reakþní þas [h]

Fázové složení

Speci¿cký povrch
[ m2.g-1]

60 oC, AMD 2
A1

3

2,0

2,1

122

Gt, Jt amonium

41,8

B1

10

2,2

2,3

122

Gt

57,4

C1

20

2,5

4,0

122

Gt

35,8

D1

50

2,8

6,2

72

Sch

21,6

A4

3

2,1

2,1

6

Gt, Sch

36,5

B4

10

2,2

2,2

6

Gt, Sch

34,0

C4

20

2,4

2,6

6

Gt, Sch

30,8

50

2,6

5,6

6

Gt, Sch, Ft

15,6

A5

3

2,1

2,0

4,5

Gt, Sch

42,8

B5

10

2,3

2,6

4,5

Gt, Sch

47,6

C5

20

2,4

4,3

4,5

Gt, Sch

14,3

D5

50

2,7

6,2

2,5

Gt, Sch

11,2

80 oC, AMD 3

D4
o

95 C, AMD 3

Tab. 1. Reakþní podmínky homegenní hydrolýzy AMD roztokĤ moþovinou, fázové složení a speci¿cký povrch produktĤ.
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Pokraþování této þásti na str. 42– 43.

Asociace inovaþního podnikání ýR
vyhlašuje

16. roþník soutČže o Cenu

Inovace roku 2011
Podmínky soutČže
–

soutČže se mĤže zúþastnit každý subjekt se sídlem v ýR;

–

do soutČže se pĜihlašuje nový nebo významnČ zdokonalený produkt zavedený
na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);

–

pĜihlášený produkt musí být již prĤkaznČ úspČšnČ využíván (výrobek, resp. služba
je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Hodnotící kritéria:
A – Technická úroveĖ produktu
B – PĤvodnost Ĝešení
C – Postavení na trhu, efektivnost
D – Vliv na životní prostĜedí
PĜihlášené produkty mohou autoĜi prezentovat ve výstavní þásti INOVACE 2011,
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ýR v Praze ve dnech 6. – 9. 12. 2011.
Produkty pĜijaté komisí Inovace roku budou zveĜejnČny v odborném þasopisu ip&tt
vydávaném AIP ýR, dalších médiích a na www stránkách AIP ýR.
Úþastníci, kteĜí získají ocenČní v rámci soutČže o Cenu „INOVACE ROKU 2011“ mohou
využít výhod þlenĤ

Klubu inovaþních ¿rem AIP ýR.
PĜihlášky:
K úþasti v soutČži o Cenu INOVACE ROKU 2011 je možno získat podrobnČjší
informace spolu s pĜihláškou (uzávČrka pĜihlášek 31. Ĝíjna 2011; povinná konzultace
komplexnosti pĜipravené pĜihlášky – do 17. Ĝíjna 2011) na adrese:
Asociace inovaþního podnikání ýR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221082275, e-mail: svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz
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INOVACE ROKU 2011
Registraþní poplatek: 3500 Kþ (variabilní symbol: 122011)
IýO 49368842, þ.ú.: 42938-021/0100 KB Praha-mČsto
1. Název pĜihlašovatele ............................................................... Právní forma .........................
2. Adresa ........................................................................................................................................
IýO .................……....…..… DIý ...................................…….. Poþet zamČstnancĤ ...............
3. Kontaktní osoba ....................................................................... Funkce ..............................…..
4. Telefon ............ / ......................... Fax ............ / ....................... E-mail:..........…................….
5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zveĜejnČní v katalogu)
þesky ……………………………………………………………………........………………………………
...........................................................................................................................................................
anglicky ……………………........……………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................
6. Do soutČže pĜihlašujeme:
Název þesky: ................................................................................................................................
anglicky: ................................................................................................................................
Obor: ……….........……………………………………………………………………………………….
ýíslo pĜihlášky a druh ochranného dokumentu: .....................................................................
Datum zavedení na trh: ….................…………………………………………………………………
7. PĜílohy k pĜihlášce do soutČže o Cenu INOVACE ROKU 2011:
– podnikatelský titul:
a) právnické osoby – kopie výpisu z obchodního rejstĜíku, jiného
zĜizovacího dokumentu, apod.
b) fyzické osoby – kopie živnostenského listu
– popis produktu (výrobku, technologického postupu, služby) v rozsahu max. 3 strany
strojopisu obsahující:
Ŷ charakteristiku produktu a jeho parametrĤ v porovnání se stávajícím vlastním
nebo konkurenþním Ĝešením v tuzemsku a v zahraniþí
Ŷ patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné prĤkazné doložení pĤvodnosti Ĝešení
Ŷ pĜírĤstek tržeb a rentability u výrobce a u uživatele, perspektivy uplatnČní inovace
na trhu; úspora nákladĤ
Ŷ údaje o vlivu produktu na životní prostĜedí (pĜíznivČ ovlivĖuje, bez vlivu, škodlivý)
a na zamČstnanost
– fotogra¿e produktu (k doložení jeho charakteristiky)
UzávČrka pĜihlášek: 31. Ĝíjna 2011 (povinná konzultace komplexnosti pĜipravené pĜihlášky
– do 17. Ĝíjna 2011); nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních; zaslat též elektronicky

Datum ................................................. Podpis, razítko ....................................................................
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