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            Asociace inova ního podnikání R

Vás srde n  zve na seminá

Galerie inovací
v rámci doprovodného programu 23. mezinárodního stavebního veletrhu

FOR ARCH 2012, Pražský veletržní areál EXPO Praha – Let any, 18. – 22. 9. 2012
www.forarch.cz

termín konání: 
20. 9. 2012 od 10.00 do 12.00 hod. Konferen ní centrum, sál 2 

Program:

 10.00 Zahájení – Inovace a investice ve stavebnictví
  Pavel Švejda, AIP R
  
 10.20  Prezentace vybraných ocen ných inova ních produkt

v sout ži o Cenu Inovace roku 2011
   „P edpjatý vláknobetonový sloupek protihlukových st nových systém “
  Petr Bílý, VUT v Praze, Fakulta stavební
   „Aplikace kompozitní vystýlky“
   Petr Vodi ka, IDOPS CZ, s.r.o., Brno
    „Vápno pro speciální ú ely – m kce pálené“, „Leh ená interiérová deska Cemvin Light“
  Radovan Ne as, Michal Frank, Výzkumný ústav stavebních hmot a.s., Brno
   „HELUZ FAMILY 50 2;in1“
  Miroslav Ma ík, HELUZ cihlá ský pr mysl, v.o.s.
   „Malá v trná elektrárna MVE SIMETI“
  Pavel Zolich, GENETOP s.r.o.
   „Robot Jetty“ 
  Petr Palatka, NEOVISION s.r.o. 
  
 11.30 Diskuse, záv ry
  Pavel Švejda
  
 12.00 Ukon ení seminá e

Vstup volný, svoji ú ast potvr te, prosím, na níže uvedený e-mail do 18. 9. 2012

Kontakt:
V ra Mísa ová,

e-mail: misarova@aipcr.cz, www.aipcr.cz
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Dnem 23. 6. 2012 vstoupila AIP R, ob anské sdružení z ízené 
podle zákona . 83/1990 Sb. o sdružování ob an  ve zn ní pozd j-
ších p edpis , do 20. roku svojí innosti. Podmínky pro její innost 
se v uplynulém období výrazn  m nily, došlo k n kolika vým nám 
politických reprezentací R. Na mezinárodní konferenci ICSTI (Me-
zinárodní centrum pro v deckotechnické informace, Moskva 6. 3. 
2008, jsem nap íklad uvedl, že jsme prošli v etn  p ípravného ob-
dobí ty mi „ perestrojkami“:

První v roce 1989 m la charakter revoluce
Druhá v první polovin  90. let se týkala privatizace 
v deckovýzkumné základny
T etí souvisela s p ípravou vstupu R do EU (od 1. 5. 2004)

tvrtá se týkala p edsednictví R v Rad  EU
(1. polovina roku 2009)

Po celé období svojí innosti se AIP R podílí na p íprav  hlavních 
dokument  pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v R – strategií, poli-
tik, program  a svými projekty a innostmi napl uje mnohé cíle t chto 
dokument  v tuzemsku i v sou innosti se zahrani ními partnery. P e-
hled aktivit uvádí referen ní list, umíst ný na www.aipcr.cz, vybrané in-
nosti a projekty jsou chrán ny registrovanými ochrannými známkami:
– asopis Inova ní podnikání a transfer technologií (20. 11. 1995)
– Cena Inovace roku (25. 8. 2005)
– Galerie inovací (25. 8. 2005)
– Technologický pro  l R (4. 12. 2006)

Tyto uvedené a další p í iny ovliv ovaly strukturu inností a pro-
jekt  AIP R, která od svého založení (aktuáln  vytvá í Systém 
inova ního podnikání v R 27 eských a 3 zahrani ní subjekty) 
plní úlohu nevládní organizace pro oblast inova ního podniká-
ní v R a od roku 2010 plní úkoly výzkumné organizace:

Výzkum a vývoj v oblasti inova ního podnikání, tj. výzkumu, vývoje 
a inovací, transferu technologií, nových materiál  a technologií, v dec-
kotechnických park , inova ních  rem, inova ních proces , inova ní 
infrastruktury, inova ního potenciálu a podmínek pro fungující inova ní 
trh, a to za respektování pravidel rámce spole enství Evropské unie 
(rámec spole enství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) 
a dalších obecn  závazných právních p edpis  (viz Stanovy, p ijaté mi-
mo ádným zasedáním AIP R dne 21. 6. 2010, které zcela nahrazují 
stanovy AIP R, registrované Ministerstvem vnitra R dne 23. 6. 1993). 

V tomto období jsou aktuální relevantní informace, týkající se zá-
kladních souvislostí v oblasti VaVaI.
– globální index inovací 2012 (zpráva hodnotí 141 zemí, ekonomik 

na základ  jejich inova ních schopností a výsledk ; R si 
uchovala svoji pozici na 27. míst

– Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací (schválila vláda R svým usnesením . 552 
dne 19. 7. 2012)

–  nancování výzkumu, vývoje a inovací (nap íklad úvodní slovo 
J. Ciencialy, viceprezidenta SP R pro výzkum, vývoj, inovace 
a vzd lávání, Spektrum 07-08/2012, ISSN 1213-7227)

Téma tohoto lánku voln  navazuje na m j lánek z minulého ísla 
„Financování výzkumu, vývoje a inovací“. Jenom pro p ipomenutí 
jeho hlavní teze – státem podporovaný výzkum a vývoj již ty i roky 
jede na dluh – plánovaný nár st výdaj  o 8 % ro n  se díky krizi 
neuskute nil, ale dotace na n m založené plynou dále. Vnit ní de  cit 
výzkumu tak exponenciáln  roste, v roce 2014 již bude 28,3 mld. K  
a p esáhne tak celoro ní objem státních výdaj  na výzkum a vývoj 
(25,9 mld. K ). Problémy jsou soust ed ny do sedmi hlavních oblastí 
(jak využít nové strukturální fondy EU na léta 2014–2020, jak zajistit 
udržitelnost center vybudovaných z OP VaVpI ve stávajícím období, 

K p íprav  20. výro í zahájení innosti
Asociace inova ního podnikání R

Pavel Švejda
– zp sob a kriteria hodnocení výsledk  VaVaI (k tomuto tématu 

se dlouhodob  vyjad uji, nap íklad návrhem, aby byly mezi 
výsledky za azeny inova ní produkty, které p edstavují 
záv re nou etapu procesu vymyslet – vyrobit – prodat)

S ohledem k výše uvedeným souvislostem bude AIP R ve 20. 
roce svojí innosti a v nastávajícím období i nadále plnit úlohu 
nevládní organizace pro oblast inova ního podnikání v R, bude 
plnit sv j program INOVACE XXI p i dalším zkvalit ování innosti 
pracovních tým  AIP R „politika, výchova, regiony“. P itom bude 
v roce 2013 zejména dále zkvalit ovat tyto hlavní innosti 
a projekty:
– Systém inova ního podnikání v R v etn  inova ní infrastruktury 

R a regionální inova ní infrastruktury v krajích R, zejména 
s ohledem k jejich provázání (zahájení 23. 6. 1993)

– Technologický pro  l R (využití zkušeností od roku 1998, 
sou innost s garanty, další zkvalit ování výsledk  v souladu 
s registrovanou ochrannou známkou)

– Sout ž o Cenu Inovace roku 2013 (18. ro ník, AIP R) v etn  
sou innosti s projektem Vizioná i (3. ro ník, Czechinno, z.s.p.o.), 
sout ží Best Innovator (2. ro ník, AT Kearney) a zajiš ováním 
innosti Klubu inova ních  rem AIP R

– Vydávání asopisu Inova ní podnikání a transfer technologií
(21. ro ník, s uvád ním informací o úsp šných projektech 
v oblasti VaVaI v tuzemsku i v zahrani í)

– Po ádání INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v R 
(20. ro ník, s informacemi o výsledcích innosti subjekt , které 
vytvá ejí Systém inova ního podnikání v R a s prezentací 
výsledk  úsp šných projekt )

– Vystupování p edstavitel  AIP R na vybraných akcích 
v rámci doprovodného programu vybraných výstav, veletrh  
a konferencí k problematice „inovace a technologie v rozvoji 
region  v R“, „ochrana pr myslového vlastnictví“ a „inova ní 
potenciál R v rámci projektu Galerie inovací (vedení AIP 

R 17. 9. 2012 projedná plán akcí na rok 2013 a hlavní úkoly 
na stejné období)

– Podpora p ípravy, ešení a hodnocení výsledk  projekt  v rámci 
mezinárodní v deckotechnické spolupráce v rámci program  
EUREKA, Eurostars, EUPRO, Aktivita Mobility a KONTAKT 
II (s využitím dlouholeté zkušenosti v této oblasti, nap íklad 
v rámci výše uvedených program )

– Sou innost se subjekty, vytvá ejícími Systém inova ního 
podnikání v R, p i p íprav  spole ných projektu využívajících 
dlouholeté zkušenosti AIP R v oblasti VaVaI

– Dále zabezpe ovat sou innost se zahrani ními partnery, 
zejména v rámci lenství s T.I.I., ICC R a Komorou SNS, 
v rámci spolupráce s ICSTI, WIPO, UNCTAD a p i pln ní úkol  
MIC AIP R 

K p íprav  a zajiš ování uvedených inností a projekt  AIP R vy-
užívat Diskusní fórum na www.aipcr.cz a další formy public relations

Transfer výsledk  VaV a inovace
Marek Blažka

jak sladit výši podpory a kapacity eského výzkumu a vývoje, jak 
realizovat priority výzkumu a vývoje, jak p ipravit koncep n  nové 
programy výzkumu a vývoje, jak zajistit chyb jící další zdroje pro 
výzkum a vývoj, zejména soukromé a zahrani ní a jak podporovat 
transfer výsledk  a inovace?). Jinými slovy: JAK DÁLE?

Mezitím vláda v ervnu schválila návrh rozpo tu na výzkum, 
vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015, který 
pokra uje v praxi z minulých let (se slibem, že v p íštím roce už se to 
opravdu zm ní). Sou asn  vzplála „malá letní bitva o eskou v du“ 
nebo také „špinavá válka o peníze ve v d “, kde si akté i za ali 
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vym ovat své názory (viz eská pozice). Vedle slovníku, hodícího 
se asto spíše k politik m nebo bulváru (ale ne ke ctihodným 
akademik m) je tragikomická podstata sporu – zda má Akademie 
v d R dostat o 295 mil. K  mén  nebo více (jde cca o 1 % výdaj ). 
P ipomíná to hádku na Titaniku, zda íšníkovi dát spropitné o dolar 
více i mén .

P eji hezké léto a poj me k dnešnímu tématu – k transferu 
výsledk  výzkumu a vývoje a inovací. Téma je vzhledem 
k zam ení asopisu „Inova ní podnikání a transfer technologií“ 
velmi frekventované a aktuální a proto bych se cht l v tomto 
lánku zam it na p edpoklady, za kterých transfer výsledk  

výzkumu a vývoje a inovace mohou fungovat (a které dlouhodob  
v naší zemi spln ny nejsou). Podle mého názoru jde o p t 
hlavních p edpoklad :

Motivace vysokých škol, ústav  AV R
a dalších výzkumných organizací

Jde o relativní dostupnost jednotlivých  nan ních zdroj  a úsilí, 
které na jejich získání musí daná organizace vynaložit. Stejný 
problém jako u transferu je u mezinárodní spolupráce – postupn  
klesají prost edky, které eské výzkumné organizace získávají ze 
zahrani ních ve ejných zdroj  (nap . Rámcových program  EU) 
v p ípad , že o n  sout ží s jinými (zahrani ními) organizacemi 
a to p esto, že podmínky pro jejich zapojení se neustále zlepšují. 
Podstata problému totiž není v nedostate ných podmínkách, ale 
v „levn jších“ (snáze dostupných) prost edcích, které jednodušeji 
výzkumné organizace získají p ímo z rozpo tu (institucionální 
výdaje) nebo je získají v mnohem mén  náro n jších sout ží 
s dalšími eskými výzkumnými organizacemi jako grantové i 
programové projekty (pro získání projektu je úsp ch p edem 
zaru en – úsp šnost ešení projekt  je stále p es 99 %). U transferu 
výsledk  výzkumu a vývoje je situace podobná, transfer výsledk  
vyžaduje spolupráci s podniky s mnohem vyšším úsilím nejen 
p i navázání spolupráce, ale zejména p i jejím napl ování. Tento 
problém ešila i eší ada zemí a univerzální recept neexistuje. 
Ale velmi úsp šný se v dlouhodob jším horizontu ukázal anglický 
model, spo ívající v rapidním snížení státních dotací za vlády M. 
Thatcherové, které p es protesty v dc  (hnutí „Zachra me britskou 
v du“ – „Save british science“ 1986) nevedlo ke zkáze britské v dy 
(spíše naopak) a výrazn  zlepšilo transfer výsledk  a spolupráci 
britských univerzit (Cambridge aj.) s podniky. To je samoz ejm  
jen jedna z cest, je ale i ada dalších – k jedné z nich se zavázala 
sou asná vláda ve svém programovém prohlášení: „(Vláda) zavede 
též boni  kaci pracoviš , která prokazateln  spolupracují s aplika ní 
sférou v podob  dodate ných institucionálních prost edk .“ Zatím 
skutek utekl, nap . poslední zm na Postupu pro posuzování 
výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (zvýšení 
limitu na 3 000 bod ) vede k  vylou ení ady t chto pracoviš  
z institucionální podpory.

Motivace podnik
Pokud se chovají p i získávání prost edk  na svou innost 

v tšinou racionáln  výzkumné organizace, mnohonásobn  více to 
platí pro podniky. Je to dáno jednak podstatou jejich innosti, jednak 
mnohem v tšími možnostmi, které podniky mají (a platí p ímá 
úm ra – ím v tší podnik, tím v tší možnosti). Lapidárn  to vyjád il 
Ing. Zbyn k Frolík ve svém lánku ( eská pozice 10. 7. 2012): 
„Podnikatelská sféra jsou vlastn  takové svobodné krávy, které se 
voln  pasou na poli. Stát jim ho ob as pohnojí, aby na nich rostla 
kvalitn jší tráva a podojil z nich víc mléka. A když pole nepohnojí, 
bude mléka mí . Navíc ty krávy jsou svobodné a pasou se tam, kde 
je tráva nejlepší. A ono se m že stát, že kravky své teritorium ob as 
zm ní – t eba p eb hnou za Šumavu nebo zhubnou a p estanou 
dojit.“ Podniky dávají do výzkumu a vývoje letos p es 40 miliard 
korun, z toho je cca desetina na projekty spole n   nancované 
státem (projekty MPO a TA R) a další cca desetina je státem 
podporovaná formou da ových úlev. Do drtivé v tšiny výzkumu 
a vývoje v podnicích tak stát nemá v bec možnost zasahovat 
a jen vytvá í podmínky, které jsou v R mírn  e eno neuspokojivé 
(od stability prost edí p es složitost a byrokrati nost podmínek pro 
podnikání až po korupci a klientelismus). V této situaci stát výrazn  
snižuje podporu pr myslového výzkumu a vývoje o cca 2,5 mld. K  
v p íštích t ech letech (ur enou prakticky výlu n  malým a st edním 
podnik m), což je pokles o více než 40 %. Jiné zem  naopak podporu 
rasantn  zvyšují (nap . ve spole ném programu EU Horizont 
2020 je na druhou ze t í priorit „Konkurenceschopnost a vedoucí 
postavení v pr myslu“ ur eno 26 % všech prost edk ). Výsledek se 

dá p edvídat p edem – „velké krávy“ ute ou, malé p estanou dojit 
(vznešen ji – R sníží svou konkurenceschopnost). Ty pr myslové 
výzkumné ústavy, které p ežily všechny „podmínky“, které jim 
tato zem  vytvo ila (od divoké privatizace p es nulovou podporu 
po adu následujících let, až po jejich posuzování a hodnocení 
akademickými kritérii) se zav ou a za pár let už nebude nikdo, kdo 
bude schopen transferu výsledk  výzkumu, vývoje a inovací. Rizika 
neúsp chu ve v d  bude platit stát (da oví poplatníci) a z úsp chu 
budou pro  tovat jiné zem  (v p íjmech z výroby, zam stnanosti, 
daní atd.).

Dlouhodobá a nem nná státní politika
Nerad se dopouštím autocitace, ale zde nic jiného nezbývá. 

V posledním ísle roku 2010 jsem mj. napsal „V uplynulých sedmi 
letech byl každým rokem p ijat nejmén  jeden (v n kterých letech 
i více) zásadní koncep ní dokument pro oblast výzkumu, vývoje 
a inovací v eské republice.“. Od té doby se produkce zásadních 
dlouhodobých koncepcí ješt  zrychlila, v zá í 2011 byly vládou 
schváleny „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti R“ 
a „Národní inova ní strategie“, ve stejné dob  byl zve ejn n 
Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v R, dále byly 
schváleny strategie EU, které R p ijala (nap . Evropa 2020 – 
Unie inovací) a p ipravovaný HORIZONT 2020 atd. Sta í se blíže 
seznámit s obsahem jednotlivých dokument  a je z ejmé, že stejné 
problémy jsou ešeny diametráln  (až antagonisticky) odlišn . 
O stabilit  a dlouhodobosti státní politiky ve výzkumu, vývoji 
a inovacích si bohužel m žeme nechat stále jen zdát.

Vyváženost a provázanost jednotlivých
forem podpory

Transfer výsledk  výzkumu a spolupráce výzkumných organizací 
a podnik  v R je dlouhodob  podporována z ve ejných prost edk , 
a to jak v národních programech (Výzkumná centra a Centra 
základního výzkumu 2005 – 2011 aj.) a v posledních letech i ze 
strukturálních fond  OP PI, OP VK a OP VaVpI. Podporovány jsou 
ale vždy jen n které formy transferu. Podle zahrani ních studií jsou 
chápány transfer a spolupráce výrazn  ší eji, nap . v Rakousku 
zahrnují (podle klesající d ležitosti) zam stnávání absolvent , 
spole ný dohled nad diplomovými / diserta ními pracemi, 
kontrahovaný výzkum, mezinárodní výzkumné sít  a spole ný 
výzkum; ve Švýcarsku neformální setkání (workshopy, konference), 
využití výzkumné infrastruktury (laborato e apod.), vzd lávání, 
spole né výzkumné aktivity, konzulta ní služby a patentování, 
licence, spin-off (podrobnosti viz studie TC AV R A 4-1 a 4-2 
na www.vyzkum.cz).

Jedním z hlavních problém  podpory tak z stává zam ení 
podpory jen na n které formy (zp soby) transferu technologií, 
p i emž kone ný cíl transferu a spolupráce, tj. inovace jsou 
zakotveny v podmínkách program  v tšinou jen deklarativn . 
Neustále vznikají další a další centra transferu,  nancovaná 
z r zných program  „na zelené louce“, aniž by existovala jejich 
vzájemná návaznost a možnost využít t ch forem, které jsou pro 
danou oblast nejvhodn jší.

Vým na informací a další nástroje
Vedle ady dalších podmínek pro transfer výsledk  výzkumu 

a vývoje a inovací je klí ová dostupnost informací o možnostech 
spolupráce a aplikovatelných výsledcích pro ob  strany. V roce 2009 
sice došlo k p ejmenování Informa ního systému výzkumu a vývoje 
na Informa ní systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 
ale nenásledovaly další nezbytné kroky. Opat ení A 3-5 Národní 
politiky VaVaI R na léta 2009 – 2015 „Rozší it sou asný informa ní 
systém VaVaI za ú elem zlepšení managementu znalostí státní 
správy i soukromé sféry“ m lo zajistit faktické rozší ení IS VaVaI 
o inovace v etn  jejich výsledk  a sou asn  využití stávajících 
údaj  pro transfer poznatk  do praxe. Z ady d vod  nebylo dosud 
realizováno a v sou asné dob  se z jeho realizací zatím nepo ítá. 
Obdobn  došlo v roce 2009 novelou zákona . 130/2002 Sb. 
k rozší ení jeho p sobnosti i na oblast inovací, ale podpora je stále 
zam ena jen na výzkum a vývoj.

Konkurenceschopnost a inovace jsou nej ast ji používanými 
pojmy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jak v eské republice, tak 
v zahrani í. Zásadní rozdíl ale je, že v zahrani í nejde jen o pojmy 
a deklarace, ale následují konkrétní kroky k jejich realizaci. Stejn  
jako v jiných oblastech se ešení donekone na odkládat nedá a ím 
bude pozd ji, tím bude komplikovan jší a mén  ú inné.
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Duševní vlastnictví je zejména pro inovativní  rmy klí ové a m lo by 
se stát nedílnou a samoz ejmou sou ástí jejich každodenního života. 
To p edpokládá alespo  základní znalost systému duševního vlastnic-
tví, základních princip  ochrany nov  vzniklých nebo inovovaných vý-
robk  a možností, které skýtají patentové databáze. Je d ležité zajistit 
ochranu výrobk  jak po technické stránce, tak z hlediska jejich ozna-
ování, p ípadn  s ohledem na jejich unikátní design. To vše m že mít 

významný vliv na úsp šnost daného produktu na trhu. 
Systém ochrany pr myslového vlastnictví umož uje ochrá-

nit si výsledky své práce, ale na druhou stranu umož uje také 
velice jednoduše získávat poznatky o výsledcích práce jiných. 
Um t s t mito poznatky pracovat, to je podle mého názoru pro 
ty, kte í cht jí inovovat nebo pracovat ve vývoji to nejpodstatn j-
ší a nejd ležit jší. A to bez ohledu na to, zda si cht jí výsledek 
své práce chránit, i nikoli. Zdrojem uvedených poznatk  a in-
formací jsou patentové databáze národních patentových ú ad  
a regionálních nebo mezinárodních organizací.  Uvedené data-
báze obsahují informace o zve ejn ných p ihláškách vynález  
a ud lených patentech a p edstavují p ehled o sv tovém stavu 
techniky ve všech oblastech.

Jak již bylo e eno, znalost práce s patentovými informacemi 
má pro  rmy (zejména ty, které se zabývají inovacemi, vývojem 
a výrobou produkt ) velký význam a m že mít zcela zásadní vliv 
na jejich prosperitu. Každého odpov dného manažera by m lo 
zajímat, zda výrobek, který chce jeho  rma dodávat na domácí 
nebo zahrani ní trh, neporušuje práva jiných osob a zda prodejem 
výrobk , bez znalosti stavu techniky na zvoleném trhu, nevystavu-
je  rmu soudním spor m a z toho plynoucím možným  nan ním 
a dalším postih m. Zna né  nan ní prost edky lze uspo it d -
kladnou rešerší na stav techniky p ed zahájením vývoje ur itého 
produktu. Pro žádného konstruktéra není jist  p íjemné zjišt ní, 
když se po n kolikaleté intenzivní práci ukáže, že stejné ešení si 
patentoval n kdo jiný a to ješt  daleko d íve než on za al rozvíjet 
sv j nápad. Stejn  tak je ale možné v patentové dokumentaci najít 
velmi zajímavé ešení, u kterého již patentová ochrana vypršela, 
a za ít ho, t eba i po n jakém vylepšení, vyráb t. 

V patentové literatu e je ob-
saženo kolem 80 % veškerých 
publikovaných technických eše-
ní, p i emž tyto technické infor-
mace nejsou dostupné v jiných 
zdrojích. Nevyužívání t chto 
zdroj  patentových informací má 
proto za následek, že odborníci 
pracují s velmi omezenou mno-
žinou informací. Pr myslov  
právní informace jsou informa-
cemi nanejvýš aktuálními, pro-
tože zve ejn né p ihlášky vy-
nález  se stávají celosv tovým 
stavem techniky již po osmnácti 
m sících od podání. To je pod-
statn  d íve, než se mohou obje-
vit v dalších publikacích.

Pro shrnutí uvádím ucelený 
p ehled pramen , ze kterých 
je možno patentové informace 
erpat:

p ihlášky vynález  – zve ejn né 
18 m síc  od podání; obsahují 
popis vynálezu, patentové 
nároky a výkresy nebo vzorce;
patentové dokumenty – 
ochranné dokumenty ud lené 
na konkrétní vynález. 
Po obsahové stránce nemohou 
být širší než p ihláška, zn ní 
m že být upraveno v rámci 
pr zkumového ízení.
v stníky – periodika vydávaná 
patentovými ú ady; obsahují 

Ochrana pr myslového vlastnictví
Miroslav Paclík

Ú ad pr myslového vlastnictví

údaje o zve ejn ných p ihláškách, ud lených patentech, zrušených 
patentech, ú ední sd lení atd.;
rešeršní zpráva – je výsledkem pr zkumu; jsou v ní citovány 
dokumenty, které je nutné vzít v úvahu p i posuzování 
patentovatelnosti vynálezu;
odborné asopisy – v decké a technické asopisy, p íru ky apod. 
obsahující lánky využitelné pro patentové rešerše a pr zkum 
p ihlášek;
seznamy patentových dokument  – jsou vydávány v tšinou ro n  
a jsou ur eny k získání rychlé informace o patentech ud lených 
v p íslušném roce;
rejst íky – jsou vedeny patentovým ú adem a je v nich 
zaznamenáván právní stav všech p edm t  pr myslového 
vlastnictví.

Pr myslov  právní informace jsou uživatel m dostupné na nosi-
ích, u kterých došlo b hem let k zásadnímu vývoji, a ten velmi 

ovlivnil jejich dostupnost. P vodní patentová dokumentace v papí-
rové form , na mikro  lmech a mikro  ších byla s nástupem infor-
ma ních technologií nahrazena novými nosi i v podob  CD a DVD 
disk . P ístup k uvedeným informacím se zjednodušil a stal se kom-
fortn jším. I tato etapa je dnes již historií. Práv  v této dob  ukon-
uje Evropský patentový ú ad výrobu a distribuci CD ady ESPACE. 

S rozvojem Internetu se otev ely obrovské možnosti, jak zájemc m 
umožnit on-line získání všech pot ebných patentových informací 
z celého sv ta p ímo z PC na svém pracovišti nebo doma. 

V dnešní dob  jsou základními informa ními zdroji o pr myslo-
vém vlastnictví webové stránky národních patentových a známko-
vých ú ad  a mezinárodních organizací. Tyto zdarma poskytované 
informace posta ují pro získání základního p ehledu o stavu tech-
niky a pro získání detailního p ehledu o právních stavech v oblasti 
zájmu daného uživatele t chto systém .

Pro informaci p ikládám tabulkový p ehled, jakými po ty p ihlášek 
vynález  a patent  p ispívají od roku 2006 do sv tového stavu tech-
niky eští p ihlašovatelé. 

Zdroj: Ú ad pr myslového vlastnictví
 Stav k datu 21. 6. 2012

Zdroj: Ú ad pr myslového vlastnictví
 Stav k datu 21. 6. 2012
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Zjiš ování stavu techniky
Ke zjišt ní stavu techniky v ur ité oblasti techniky a na ur itém 

zájmovém území dnes slouží voln  p ístupné patentové databá-
ze národních patentových ú ad  a mezinárodních institucí. Z vel-
kého množství patentových databází jsem vybral nejd ležit jší 
z nich, a tou je patentová databáze Evropského patentového 
ú adu ESPACENET. Poté krátce zmíním alespo  základní vyhle-
dávání národní databáze patent  a užitných vzor  Ú adu pr my-
slového vlastnictví.

Espacenet nabízí bezplatný p ístup k více než 70 milion m doku-
ment  z 80 zemí sv ta. Nejstarší dokumenty pocházejí z roku 1836. 
Databáze Espacenet je k dispozici ve ejnosti od roku 1998 a další 
desetiletí jejího provozu za alo tím, že byly zavedeny mnohé zm ny 
do jeho funkcionality, které systém zkvalitnily. Ostatn  v tšina úprav 
rozhraní byla navržena podle požadavk  a post eh  uživatel , které 
se b hem užívání objevily v diskuzi na Espacenet foru. 

Vyhledávání
Po otev ení databáze Espacenet se nabízí možnost výb ru ja-

zyka, ve kterém se mají zobrazovat rešeršní masky. V podstat  si 
m žeme zvolit, v jakém jazyce budeme se databází  „hovo it“. Sa-
motnou rešerši pak lze provád t v p ti rozhraních podle toho, jaké 
informace chceme získat. Máme tedy možnost použít:

Quick search – pom rn  jednoduché a rychlé vyhledává podle 
jmen p ihlašovatel /osob i  rem/ nebo p vodc  nebo lze zvolit hle-
dání podle klí ových slov v poli „Název nebo abstrakt“. Volba mezi 
jmény a klí ovými slovy je velmi jednoduchá pomocí ozna ení p í-
slušného pole

Number search – rychlé vyhledávání podle ísel dokument , lze 
zde zadat jako p edponu zkratku zem  nebo organizace – vyhledá 
se dokument zve ejn ný v dané zemi. Pokud se p edpona nezadá, 
najdou se dokumenty, které íslem odpovídají zadanému et zci.

Advanced search – nabízí vyhledávání podle více kritérií – 
v polích:
 Klí ová slova z názvu
 Klí ová slova z názvu nebo abstraktu
 íslo zve ejn ného dokumentu
 íslo p ihlášky
 íslo prioritní p ihlášky
 Datum zve ejn ní
 P ihlašovatel
 P vodce
 Evropské t íd ní (ECLA)
 Mezinárodní patentové t íd ní

Toto rozhraní dovoluje použití Booleovských logických operáto-
r  „AND, OR, NOT“. P ímo v samotných polích jsou logické vazby 
mezi zadanými výrazy již nastaveny – tj. mezera mezi výrazy se 
vykládá jako „AND“ u polí které pracují s textem – klí ová slova 
v názvu, v názvu nebo v abstraktu, p ihlašovatel, p vodce a ob  
pole pro t íd ní. Ve všech ostatních polích, tzn. v íselných polož-
kách, se vykládá jako „OR“. Uprost ed polí lze logickou vazbu m nit 
vepsání p íslušného operátoru a p ednost mezi výrazy lze pak na-
stavovat použitím závorek – nap . (A OR B) AND C

Všechna pole jsou mezi sebou spojena logickou vazbou AND – 
toto nastavení nelze m nit.

Smart search – umož uje zadávání dotazu p ímo do ádku 
v masce – tedy volnou tvorbu dotazu. Lze volit logické kombinace 
mezi dotazovanými položkami (tedy to, co Advanced search ne-
dovoluje), nabízí se také nejvíce možností dotazování – nap . do-
taz na klí ové slovo v nárocích, popisu, apod. Oblast dokumentu, 
na kterou se ptáme, up es uje tzv. identi  kátor. Pokud identi  kátor 
nedosadíme, hledá se fultextov  v popisu a v nárocích (ale jen v EP 
a WO dokumentech). Byly p idány nové deskriptory pro vyhledává-
ní, ímž se výrazn  rozší il po et kritérií pro vyhledávání. Jsou zde 
zavedeny i další operátory, které nastavují vzdálenost mezi zadaný-
mi slovy, interval u dat apod.

U všech dosud popisovaných rozhraní se nerozlišují p i vyhledá-
vání malá a velká písmena a také se vyhledává bez ohledu na po-
adí zadaných slov. 

Classi  cation search – dovoluje vyhledávat v t íd ní podle 
zadaných slov nebo podle zadání t ídících symbol , nalezené za-
t íd ní je pak možné p enést p ímo do odpovídajícího pole v tá-
zací masce v Advanced search. Pracuje s Evropským t íd ním 
– ECLA. 

Výsledky rešerše
Vyhledané výsledky mají ve všech popsaných rozhraních jednot-

nou strukturu. Na zadaný dotaz se zobrazí pouze prvních 500 ze 
všech nalezených záznam , pokud by byl po et vyšší, je pot eba 
zadat dotaz tak, aby bylo možné výsledky zobrazit.

Nalezené záznamy se zobrazují ve form  seznamu „Result list“, 
který je azen chronologicky a je v n m obsažen název dokumentu, 
jméno p vodce, jméno p ihlašovatele, evropské t íd ní, pokud je 
nalezený dokument v tomto t íd ní zat íd n. Dále zde jsou uvedeny 
t ídy Mezinárodního patentového t íd ní, informace o zve ejn ní – 
íslo a datum a nakonec i datum práva p ednosti. 
Konkrétní záznam se otevírá kliknutím na název dokumentu. Prv-

ní strana dokumentu obsahuje bibliogra  cké údaje, abstrakt s vý-
kresem nebo vzorcem. Dále také obsahuje odkaz na analogické 
dokumenty a odkaz na zobrazení p ípadné patentové rodiny, zobra-
zit lze i citované dokumenty nebo dokumenty, které naopak uvád jí 
práv  tento dokument v popisu stavu techniky. Nad záznamem jsou 
umíst né ikony pro navigaci v dokumentech a odkaz pro zobrazení 
dokumentu v Evropském patentovém registru. 

Zobrazení dalších ástí dokumentu umož ují volby v levé ásti 
okna. Volba „Description“ nám zobrazí kompletní popis p ihlášky, 
„Claims“ zobrazí zn ní patentových nárok , „Mosaic“ zmenšené vý-
kresy, které lze zv tšovat, volba „Original document” zobrazí scan 
originálního dokumentu a „INPADOC legal status“ informuje o práv-
ním stavu dokumentu. Data jsou dodávána v ur itých asových in-
tervalech a s ur itým zpožd ním, proto i provozovatelé databáze 
upozor ují na to, že je lépe vždy informace o aktuálních právních 
stavech ov ovat i p ímo u ú adu, který dokument vydal.

V záznamu nad textem abstraktu je umíst n odkaz na p eklad 
textu (strojový p eklad, z/do angli tiny do/z n m iny, italštiny, fran-
couzštiny, portugalštiny, špan lštiny), takto p eložit lze i popis a pa-
tentové nároky. U patentových nárok  je navíc i nabídka zobrazení 
„Claims tree“, která umožní zobrazení podle vzájemné závislosti 
jednotlivých nárok . P i zobrazení dokumentu v „Original doku-
ment“ lze dokumentem listovat po jednotlivých stránkách, zobrazit 
v samostatném okn  nebo celý dokument stáhnout. Stahovat lze 
dokumenty do 500 stran s tím, že po kliknutí na p íslušnou volbu je 
pot eba zadat antispamový kód.

Národní databáze patent  a užitných vzor
V p ípad , že chce zájemce znát stav techniky nebo pr myslo-

vých práv na území R, je možné využít národní databázi patent  
a užitných vzor  na stránkách Ú adu pr myslového vlastnictví www.
upv.cz. Zde se nabízí volba mezi pokro ilou formou vyhledávání 
a základní formou vyhledávání, kterou podrobn ji p iblížím. V po-
lích rešeršní masky základní formy vyhledávání lze použít pravo-
stranné nebo levostranné rozší ení zadaného výrazu, ale nejsou 
podporovány kombinace zadávaných výraz  mezi sebou. Logická 
vazba mezi poli je pevn  nastavena na relaci AND. 

Vyhledávat je zde možné v t chto rešeršních polích:
íslo p ihlášky, íslo dokumentu/zápisu, Název, P ihlašovatel/

Majitel, P vodce, Datum podání p ihlášky, Datum práva p ednosti, 
Datum zve ejn ní vynálezu, Datum zápisu/publikace patentu, MPT, 
Anotace. V textových polích (Název, P ihlašovatel/Majitel, P vodce 
a Anotace) je možné volit vyhledávání jak s diakritikou, tak bez ní.

Nalezené výsledky se zobrazují v seznamu (v záhlaví obsahu-
je kolonky skupina, íslo p ihlášky, íslo ochranného dokumentu, 
název, titulní list), ze kterého je možné kliknutím na íslo p ihlášky 
otev ít bibliogra  cký záznam. 

Ve výsledném záznamu (hit listu) jsou obsaženy všechny základ-
ní bibliogra  cké údaje s anotací, p ípadn  i obrázek nebo chemický 
vzorec. Pod vyobrazením jsou pak umíst né odkazy „P ehled po-
ložek ízení“ a „Naskenovaný dokument“, které je možno otev ít. 
P ehled položek ízení zobrazuje záznam o ízení tak, jak je za-
znamenán v rejst íku. Sou ástí záznamu jsou informace o place-
ní udržovacích poplatk  za patent. Pod odkazem „Naskenovaný 
dokument“ nalezneme spis zve ejn né p ihlášky nebo patentový 
spis, ze kterých m žeme okamžit  zjistit, v em spo ívá podstata 
chrán ného ešení. 

Záv r
Ú ad pr myslového vlastnictví si je v dom d ležitosti znalosti prá-

ce s databázemi pr myslov  právních informací. Každý m síc proto 
po ádá bezplatné kurzy, kde se zájemci mohou podrobn  seznámit 
s prací s t mito systémy. Sou ástí nabídky jsou také kurzy ovládá-
ní n kterých dalších d ležitých databází pr myslových práv. T mi 
jsou nap íklad databáze USPTO, databáze WIPO, OHIM a další. 

3/2012 5

vnitrek IPTT III 2012.indd   5 31.8.12   10:23
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



Region západního Balkánu bývá n kdy díky své geogra  cké po-
loze a minulosti zjednodušen  vnímán jako jeden celek, p i bližším 
pohledu naopak vyniká jeho r znorodost. Z pohledu na politickou 
mapu jihovýchodní Evropy (viz obrázek . 1) vyplývá, že ekonomic-
ká prosperita a politická stabilita tohoto regionu, ze všech stran ob-
klopeného lenskými zem mi EUREKY, které všechny jsou zárove  
lenskými státy Evropské unie, je pro spolupráci v rámci EUREKY 

racionálním zájmem.

lidská práva. V p ípad  Kosova (o  ciáln  ozna ované jako Kosovo 
– chrán né rezolucí RB OSN . 1244/99) je nutno uvést, že nemá 
formalizovaný vztah k Evropské unii a jednostranné vyhlášení nezá-
vislosti není uznáváno všemi lenskými státy Evropské unie (Kypr, 
Rumunsko, ecko, Slovensko a Špan lsko). S p iznáním postavení 
kandidáta ur ité zemi musí Evropská unie souhlasit jednomysln .

Spolupráce a za le ování regionu západního Balkánu do Evrop-
ské unie jednozna n  napomáhá k nastavení obvyklých ekonomic-
kých a politických standard . Nemén  významné pro Evropu je roz-
ší ení volného evropského trhu o tyto zem  a pozitivní ekonomické 
d sledky z uplat ování ekonomických svobod, na kterých vznikaly 
myšlenky evropské integrace.

Zapojení a ú ast zemí západního Balkánu
v programu EUREKA

Ministerská konference EUREKY v Budapešti, která se konala 
v ervnu 2012, p ijala ernou Horu jako zatím poslední lenskou 
zemi z regionu západního Balkánu. Chorvatsko získalo lenský 
status EUREKY v roce 2000, potom následovala v roce 2002 Fe-
derativní republika Jugoslávie (federace republik Srbska a erné 
Hory), p i emž od roku 2003 federativní uspo ádání obou republik 
bylo nahrazeno státní unií Srbska a erné Hory a v roce 2006 se 
Srbsko stalo nástupnickou zemí této rozpadlé unie a tím i lenskou 
zemí EUREKY. Bývalá jugoslávská republika Makedonie byla p ija-
ta za lenskou zemi EUREKY v roce 2008. 

Další dv  zem  Albánie (od roku 1992) a Bosna a Hercegovina 
(od roku 2009) spolupracují v rámci EUREKY s p ed lenským sta-
tusem, pro který je zaužíván termín NIP zem  (National Information 
Point – zem  s národní kontaktní kancelá í EUREKY).

lenství zemí západního Balkánu v programu EUREKA je p e-
hledn  uvedeno v následující tabulce.

Tabulka . 1: Zem  západního Balkánu a jejich lenství v programu 
EUREKA

EUREKA v zemích západního Balkánu
Svatopluk Halada

EUREKA Sekretariát, Brusel

Obrázek . 1: Region západního Balkánu

Západní Balkán m že být v blízké budoucnosti významným ev-
ropským regionem s rychle rostoucí ekonomikou, zajímavou i pro 
eské podniky a investory, kte í p itom využijí výsledky výzkumných 

a inova ních projekt  EUREKY. V tomto pohledu je proto d ležité 
podporovat plné za len ní zemí západního Balkánu do celoevrop-
ské spolupráce. 

Evropské unie a zem  západního Balkánu
Všechny zem  západního Balkánu mají vyhlídku na budoucí 

lenství v Evropské unii. Z pohledu evropské integrace Chorvatsko 
d lí od lenství v Evropské unii už pouze podpisy lenských stát , 
což by m la být jen formalita, a od 1. ervence p íštího roku by se 
m lo stát osmadvacátým lenem Evropské unie. Status kandidát-
ských zemí mají Bývalá jugoslávská republika Makedonie (od 16. 
12. 2005), erná Hora (od 17. 12. 2010) a Srbsko (od 1. 3. 2012). 
Ud lení statusu není automatickou vstupenkou do Evropské unie 
a do zahájení p ístupových jednání m že v n kterých p ípadech 
uplynout delší doba. V t chto jednáních, bez jejichž úsp šného do-
kon ení stát do Evropské unie nem že vstoupit, musí daná zem  
ve více než t ech desítkách r zných oblastí od hospodá ství (v etn  
oblasti v dy a výzkumu) po justici prokázat slad ní své legislativy 
a její implementaci s právním ádem Evropské unie.

V p ípad  erné Hory byl na základ  rozhodnutí Evropské rady 
proces p ístupových jednání již zahájen (29. 6. 2012). Zahájení p í-
stupových jednání mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou re-
publiky Makedonií blokuje nevy ešený spor se sousedním eckem 
o o  ciální název této bývalé jugoslávské republiky a eká se zatím 
na t etí dialog na vysoké úrovni ohledn  p istoupení. Srbsko je teprve 
na za átku cesty, jež povede k vlastnímu zahájení p ístupových roz-
hovor . Evropská unie má zájem na proevropské orientaci Srbska, 
které je klí em v Balkánu, a pokud bude stabilní situace v této zemi, 
bude jednodušší i v Bosn  a Hercegovin . V sou asnosti jako vel-
mi d ležitý signál pro region západního Balkánu je, že od momentu 
uzav ení p ístupových jednání s Chorvatskem netrvalo dlouho a byla 
otev ena jednání s další kandidátskou zemí – ernou Horou.

Ostatní zem  západního Balkánu – Albánie, Bosna a Hercegovi-
na a Kosovo jsou rovn ž potenciálními kandidáty lenství v Evropské 
unii. Albánie minulý rok obdržela seznam konkrétních úkol , které 
zatím brání doporu it ud lení kandidátského statusu. Bosna a Herce-
govina by mohla ješt  do konce tohoto roku zažádat o lenství v Evro-
psé unii pokud dokáže její vláda naplnit verdikt Evropského soudu pro 

Zdroj: EUREKA Sekretariát

Pro dopln ní je možno uvést, že autor lánku odpovídal od roku 
2002 za procedurální postupy a p ípravu podklad  pro rozhodování 
Konference ministr  o p ijetí zemí západního Balkánu za nové len-
ské zem  EUREKY.

Výsledky a ú ast v projektech EUREKY
v zemích západního Balkánu

Zaniklá Socialistická federativní republika Jugoslávie (SFRJ) se 
jako jediná evropská ne lenská zem  EUREKY aktivn  zapojila 
do ešení projekt  v období 1985-1990. V tomto období po svém 
vyhlášení EUREKA výlu n  fungovala jako spolupráce v oblasti 
aplikovaného a pr myslového výzkumu v rámci západoevropských 
zemí. V tehdejším p ípad  se konkrétn  jednalo o zapojení ve t ech 
projektech, a to dvou chorvatských a jedné makedonské organi-
zace. Rozpad SFRJ a vále ný kon  ikt na p evážné v tšin  jejího 

Zem  západního Balkánu
lenská zem  

EUREKY 

od roku

Spolupracující 
zem  EUREKY
– NIP status
od roku

Chorvatsko 2000

Federativní republika Jugoslávie
Unie republik Srbska a erné Hory

2002
2003

Srbsko (nástupnický stát) 2006

Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie 2009

erná Hora 2012

Albánie – 1992

Bosna a Hercegovina – 2009

Kosovo
(rozhodnutí RB OSN . 1244/99)

žádné 
pravidelné 
vztahy

–
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území ve svém d sledku vedl i k p erušení ú asti jak v projektech, 
tak celkových vazeb s programem EUREKA. K jejímu op tnému 
navázání došlo až v druhé polovin  devadesátých let a to nakonec 
vyústilo k p ijetí Chorvatska v roce 2000 a Federativní republiky Ju-
goslávie v roce 2002 za lenské zem  EUREKY.

Spolupráci s EUREKOU a ú ast organizací ze zemí západního 
Balkánu v projektech výstižn  uvádí graf . 1 (v etn  výstražné 
pauzy v létech tragického vále ného kon  iktu). Všechny uvedené 
statistické údaje v tomto p ísp vku o po tu, ú asti a ešení projekt  
se týkají EUREKA individuálních projekt .

Gra  cký p ehled rovn ž vystihuje nár st aktivity v p íprav  
a p edkládání nových projekt  Chorvatskem a Srbskem po jejich 
p ijetí za lenské zem . Vzhledem k tomu, že graf nezahrnuje rok 
2012 je proto nezbytné doplnit, že do dvou ešených projekt  se za-
pojily ernohorské organizace (v obou p ípadech pr myslové podni-
ky), což byla i jedna z podmínek pro p ijetí erné Hory za lenskou 
zemi EUREKY. Hlavním ešitelem jednoho z t chto dvou projekt  je 
eský podnik Software602, který tak vykro il pro možnost dalších 

výzkumných a komer ních aktivit v zemích západního Balkánu.
Albánie, která má status EUREKA NIP zem  od roku 1992, není 

zapojena do ešení žádného projektu, p estože Sekretariát EURE-
KY opakovan  poskytnul národní kontaktní kancelá i jak metodic-
kou pomoc, tak i p ipravil tréning pro projektové manažery. Tato 
skute nost, jež je v rámci EUREKY zcela ojedin lá, byla rovn ž 
diskutována i na zasedáních ídíci platformy pro výzkum v zemích 
západního Balkánu, jejímž lenem je také EUREKA, zastupovaná 
bruselským sekretariátem.

Pro úplnost je nutno uvést, že Slovinsko, jako jedna z bývalých 
jugoslávských republik, se nezahrnuje do regionu západní Balkánu 
a lenem EUREKY se stalo již v roce 1994. 

Graf . 1: Ú ast zemí západního Balkánu v projektech EUREKY

Zdroj: EUREKA Sekretariát
Vysv tlivky: SME – malý a st ední podnik; Large company – velký podnik
 Research institute – výzkumná organizace; 
 University – univerzita; Other – jiný typ organizace 

 Zdroj: EUREKA Sekretariá
Vysv tlivky: FYROM – Bývalá jugoslávská republika Makedonie;
 Bosnia-Herzegovina – Bosna a Hercegovina
 Croatia – Chorvatsko
 Serbia – Srbsko

P ehlednou informaci o typu organizací ze zemí západního Bal-
kánu, které se zú ast ují ešení individuálních projekt  EUREKY, 
zahrnuje graf . 2. Porovnání ú asti zemí západního Balkánu v pro-
jektech EUREKY podle typu organizací je podrobn ji diskutováno 
ješt  v další ásti p ísp vku.

Výše v tomto lánku uvedená ú ast SFRJ, jako evropské ne len-
ské zem  EUREKY v projektech v období 1985-1990, byla repre-
zentována výzkumnými organizacemi a univerzitním ešitelem.

Graf . 2: Ú ast zemí západního Balkánu v projektech EUREKY po-
dle typu organizací

Základní statistický p ehled o sou asn  ešených projektech EU-
REKY s ú astí zemí západního Balkánu v etn  jejich hlavního ob-
sahového zam ení a vynakládaných prost edk  je shrnut v tabul-
ce . 2. Po et p edkládaných a následn  ešených projekt  vícemé-
n  zohled uje ešitelskou kapacitu a infrastrukturu v zú astn ných 
zemích západního Balkánu v etn   nan ních možností ešitel  
a poskytovaného spolu  nancování z ve ejných ú elových prost ed-
k . Obsahové zam ení projekt  se v podstat  nijak statisticky ne-
liší od portfolia projekt , které jsou vytvá eny a p edkládány jinými 
lenskými státy EUREKY, p i emž rozpo ty projekt  jsou obvykle 

nižší než projekty, které jsou p edkládány projektovými konsorcii, 
složenými pouze ú astníky ze západoevropských zemí. Nepochyb-
ným d vodem jsou nižší mzdové náklady, jež jsou sou ástí rozpo -
tu projekt  EUREKY.

Tabulka . 2: Statistika ešených projekt  EUREKY s ú astí zemí 
západního Balkánu

Oblast ešení projekt
Po et projekt
( ešené projekty – 
30. 6. 2012)

Rozpo et 
projekt  
(M€)

Informa ní a telekomunika ní 
technologie, elektrotechnika

49 16.85

Pr myslové technologie, nové 
materiály, doprava 25 11.40

Zdravotnictví, ochrana životního 
prost edí 16 6.66

Ostatní 7 2.91

Zdroj: EUREKA Sekretariát

Porovnání ú asti zemí západního Balkánu
v projektech EUREKY 

Na špici peletonu zemí západního Balkánu z hlediska po tu in-
dividuálních projekt  EUREKY, jsou ob  nejlidnat jší zem  – Srb-
sko (7,36 mil. obyvatel) a Chorvatsko (4,43 mil. obyvatel). Srbsko, 
p estože bylo p ijato za lenskou zemi pozd ji než Chorvatsko, se 
ú astní na v tším po tu projektú – 71 ešených nebo již ukon e-
ných individuálních projekt  EUREKY a jeho  nan ní podíl na roz-
po tu t chto projekt  iní 29.6 milion  euro. Chorvatsko je ú astní-
kem 56 ešených nebo ukon ených projekt  a  na ní ú ast je 20.3 
milion  euro. Srbsko v posledních t ech letech zahajovalo ešení 
10-12 projekt , Chorvatsko ešení 5-8 nových projekt  (viz graf . 
1). V Srbsku byl vytvo en fuk ní systém  nancování projekt  z ú e-
lových prost edk . V pr b hu letošního roku ale ob  zem  zatím 
nep edložily žádný nový projekt pro jejich schválení grémiem Sku-
piny vysokých p edstavitel  EUREKY. V Srbsku je to jako možný 
dopad ve zm n  struktury státní administrativy po posledních vol-
bách a v Chorvatsku d vodem m že být preference a v tší ú elová 
podpora pro ú ast v 7. Rámcovém programu EU. 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie je v posledním období e-
šitelem 1-2 projekt  ro n , ale je škoda, že v období po p ijetí za lena 
EUREKY v roce 2008 nebyly využity v pozitivním dopadu tehdy p i-
pravované aktivity a zájem organizací vstupovat do projekt  EUREKY. 

Bosna a Hercegovina v možnosti využít EUREKU jako evropský 
a ú elný nástroj spolupráce doplácí na politický status quo a chyb -
jící schéma ve ejného  nancování mezinárodní spolupráce. Nová 
ú ast v projektu vychází vždy z osobních kontakt  n kterého uni-
verzitního pracovišt . 

erná Hora je nová kem v programu EUREKA (i když v rámci 
stání unie Srbsko a erná Hora byla lenem „rodiny EUREKY“, ale 
bez projektové ú asti) a pro nyn jší p ijetí vyvinula velmi aktivní 
p ístup a má také vytvo en systém  nancování pro podporu ú asti 
v projektech EUREKY.

Pasivní chování Albánie a dosavadní neú ast v projektech EU-
REKY byl již uveden v kapitole Výsledky a ú ast v projektech EU-
REKY v zemích západního Balkánu.

Souhrnn  je p ehled ú asti zemí západního Balkánu v projektech 
EUREKY (ukon ené a ešené projekty) uveden v tabulce . 3.

Obsahového zam ení projekt  EUREKY v jednotlivých zemích 
západního Balkánu zahrnuje tabulka . 4. P evažujícími technolo-
gickými oblastmi jsou Informa ní a komunika ní technologie, Pr -
myslové technologie a nové materiály, Zdravotnictví, ochrana život-
ního prost edí. Vzhledem k velmi malému po tu projekt  EUREKY 
v p ípad  Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Ma-
kedonie a erné Hory se v podstan  jedná pouze o vyjmenování 
obsahového zam ení t chto projekt  a této informaci nelze p iklá-
dat žádný shrnující význam.
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Další otázkou je, jak tématické zam ení projekt  EUREKY 
s ú astí chorvatských a srbských organizací koresponduje s národ-
ní strategií ve výzkumu a inovacích. To znamená, zda sleduje ná-
rodní priority nebo spíše využívá zajímavá výzkumná ešení a pod-
poruje inova ní zám ry schopné rychlého komer ního uplatn ní.

Tabulka . 4: Zam ení a technologické oblasti projekt  EUREKY v jed-
notlivých zemích západního Balkánu ( ešené a ukon ené projekty)

Spolupráce v projektech EUREKY se zem mi
západního Balkánu

Statistický rozbor ú asti v projektech EUREKY, ve kterých jsou 
zastoupeny zem  západního Balkánu, ukázal tyto výsledky:

Slovinsko je dominující partner zemí západního Balkánu v indivi-
duálních projektech EUREKY a to jak v dvoustranných, tak v pro-
jektech s ešiteli z více zemí;

tato skute nost je nepochybn  podmín na d ív jšími vazba-
mi ze zaniklé SFRJ, tak i ekonomickým postavením Slovinska 
(v etn  lenství v Evropské unii) a politickou strategií pro spo-
lupráci s bývalými jugoslávskými republikami. 

Rakousko, eská republika. Rumunsko a ecko jsou významný-
mi partnery v individuálních projektech EUREKY (projekty s více 
ešitelskými zem mi);
v p ípad  Rakouska a eské republiky se jedná o využití fun-
gujících kontakt  z období zaniklé SFRJ a v eském p ípad  
i o tradi ní „slovanskou“ vazbu na jugoslávskou identitu;
v p ípad  Rumunska a ecka jde o zem  sousedící s regionem 
západního Balkánu, které využívají možnosti ešení spole -
ných problém  a tržní uplatn ní na širším regionálním trhu.

Jako zajímavé zjišt ní je možno vést, že pouze v rámci zemí zá-
padního Balkánu byl spole n  ešen jenom jeden dvoustranný projekt 
EUREKY ( ešitelé Srbsko a Chorvatsko) a dva vícestranné projekty 
(v obou p ípadech ale hlavní ešitel je slovinská organizace a spolu e-
šiteli organizace z Chorvatska a Srbska a v druhém p ípad  spolu eši-
telé z Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie).

V sou asné dob  jako nep íznivá zpráva p sobí, že nová vláda 
ve Slovinsku zastavila systém  nancování ú asti v projektech EU-
REKY a rozhodnutí o dalším zp sobu podpory EUREKY ve Slo-
vinsku bude v návaznosti na strukturu a schválení nového státního 
rozpo tu na rok 2013.

Slabší stránkou pro projektovou spolupráci v rámci EUREKY se 
zem mi západního Balkánu je obecn  nedostatek v jejich národní 
podpo e a  nancování výzkumných projekt  a rovn ž tak spoluprá-
ce mezi výzkumem a pr myslem. V n kterých p ípadech p sobí 
i r zná a p edem nejasná vazba na nejaktivn jší hrá e EUREKY.

P ehledn  je intenzita projektové spolupráce mezi zem mi zá-
padního Balkánu a dalšími lenskými zem mi EUREKY uvedena 
na obrázku . 2.

Obrázek . 2: Spolupráce v projektech EUREKY se zem mi západ-
ního Balkánu

Zdroj: EUREKA Sekretariát

Podle typu organizací v projektech EUREKY statisticky vyplývá, 
že v p ípad  Srbska polovinu všech ešitel  tvo í malé a st ed-
ní podniky a prakticky druhou polovinu jsou univerzitní pracoviš-
t . Chorvatsko je v projektech EUREKA zastoupeno tém  z 50% 
malými a st edními podniky a druhá polovina ú astník  projekt  je 
akademická sféra – univerzity a výzkumné organizace.

V p ípad  Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a erné Hory 
malý po et ešitelských organizací neumož uje jakékoliv statistické 
zhodnocní a v podstat  se jedná jenom o sumární p ehled zú ast-
n ných typ  organizací. ešitelé z Bosny a Hercegoviny jsou pouze 
univerzity, které si  nancují ú ast na ešení v projektech EUREKY 
z vlastních institucionálních prost edk .

P ehledné uvedení jednotlivých typ  ešitelských organizací v ze-
mích západního Balkánu v projektech EUREKY je v grafu . 3.

Graf . 3: Porovnání ú asti zemí západního Balkánu v projektech 
EUREKY podle typu organizací 

Zem Zam ení a technologická oblast

Bosna a Hercegovina • Zdravotnictví, ochrana životního prost edí
• M ení a standardizace

Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie

• Pr myslové technologie a nové materiály
• P írodní v dy a technologie

erná Hora • Informa ní a komunika ní technologie
• Zem d lství a potraviná ství

Chorvatsko
• Informa ní a komunika ní technologie
• Pr myslové technologie a nové materiály
• Zdravotnictví, ochrana životního prost edí

Srbsko

• Informa ní a komunika ní technologie
• Zdravotnictví, ochrana životního prost edí
• Zem d lství a potraviná ství
• Energetika 

Zdroj: EUREKA Sekretariát

P íprava nových projekt  EUREKY s ú astí zemí
západního Balkánu

Nedávná studie o infrastruktu e výzkumu a inova ních pravidlech 
v regionu západního Balkánu konstatuje, že v žádné z t chto zemí 
není inova ní politika. I když jsou v n kterých z t chto zemí více, 
v jiných mén  patrné optimistické známky inova ních snah, funk ní 
inova ní politika a výzkumná sí  teprve eká na vytvo ení, Ty pak 
mohou pomoci také vytvo it p ízniv jší pohled na podnikání, zlepšit 
p ístup ke kapitálu a umožnit marketingové schopnosti pro komer -
ní aktivity výsledk  výzkumu a inovací.

eská republika podporuje co nejrychlejší integraci všech zemí 
západního Balkánu do evropských institucí jako nejlepší prost e-
dek zajišt ní dlouhodobé politické stability a hospodá ské pro-
sperity. Region západního Balkánu pat í dlouhodob  mezi priority 
eské zahrani ní politiky. Rovn ž tak národní aktivity EUREKY, 

Tabulka . 3: P ehled ú asti zemí západního Balkánu v projektech 
EUREKY (ukon ené a ešené projekty)

Zem Ú ast v projektech
(ukon ené a ešené 
projekty – 30. 6. 2012)

Finan ní podíl 
v projektech
(M€)

Bosna a Hercegovina 4 0.58
Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie 6 0.98 

erná Hora 2 0,62
Chorvatsko 56 20.3
Srbsko 71 29.6
Albánie – –

Zdroj: EUREKA Sekretariát

Zdroj: EUREKA Sekretariát
Vysv tlivky: SME – malý a st ední podnik; Large company – velký podnik
  Research institute – výzkumná organizace;

University – univerzita;
 Governm./Nat. Adm. – organizace vládní administrativy;
 Other – jiný typ organizace 
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podporované Asociací inova ního podnikání R, umož ují vyhle-
dávat a p ipravovat projekty s partnery ze zemí západního Balká-
nu. Jako perspektvní m že být využít i znalostí Technologického 
centra a jejích expert , v etn  databáze eských subjekt , které 
mají zájem o mezinárodní komer n  sm rovanou spolupráci ve vý-
zkumu a inovacích. 

Zem  západního Balkánu jsou významné nejen pro eskou re-
publiku, ale i pro celou Evropskou unii. Uve me, že region západ-
ního Balkánu má rozlohu 264 462 km2 (to odpovídá 6 % rozlohy 

Evropské unie) a 26,3 milion  obyvatel, což je 5,5% obyvatelstva 
Evropské unie. V náhledu na region západního Balkánu je možno 
rozpoznat, že je pro Evropu n ím zvláštním. Pravd podobn , že 
byl po n kolik století místem setkání, ale p edevším místem mnoha 
st et .

EUREKA nabízí zemím západního Balkánu otev ené možnos-
ti spolupráce, nezatížené administrativními p ekážkami a rych-
lým sm rováním na komer ní uplatn ní výstup  výzkumných 
a inova ních projekt .

V deckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP 
UP; www.vtpup.cz) poskytuje pronájem kancelá í a výrobních pro-
stor, poradenské služby zejména pro za ínající podnikatele a zpro-
st edkovává využití p ístroj ,  know-how a v deckovýzkumných vý-
sledk  Univerzity Palackého v Olomouci. Prost ednictvím Podnika-
telského inkubátoru pomáhá za ínajícím podnikatel m s rozjezdem 
 rmy s ojedin lým nápadem a zam ením. VTP UP je mostem mezi 
v deckým a podnikatelským sv tem už od roku 2000.

VTP UP je samostatnou hospodá skou jednotkou Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. M že tak p ímo využívat zázemí a know-how 
Univerzity pro své klienty.

VTP UP je akreditovaným lenem Spole nosti v deckotechnic-
kých park  v eské republice, spolupracujícím partnerem sít  Eu-
ropean Enterprise Network, lenem sít  Tuesday Business Network 
a lenem Národní klastrové asociace eské republiky.

VTP UP je aktivní sou ástí regionální inova ní infrastruktury Olo-
mouckého kraje.

Za átky
VTP UP byl založen v roce 2000 pod názvem Centrum pro ino-

vaci a transfer technologií UP. Jeho první prostory byly rekonstru-
ovány Univerzitou Palackého v Olomouci za  nan ní pomoci vlády 

eské republiky prost ednictvím grantové podpory Ministerstva 
pr myslu a obchodu R a Ministerstva pro místní rozvoj R a pro-
st edk  pilotního projektu programu PHARE. Centrum pro inovaci 
a transfer technologií UP vzniklo rekonstrukcí dvou nevyužívaných 
plechových hal pro skladování zem d lské produkce. Posláním 
bylo nabídnout prostor pro podnikání „inovativních  rem“. Za ideou 
stáli sou asný rektor Univerzity prof. Miroslav Mašlá  a vedoucí la-
borato e r stových regulátor  prof. Miroslav Strnad. O provoz se 
starala Mgr. Hana Štoselová. V první polovin  nov  rekonstruova-
né budovy byly zasídleny  rmy, které byly navázané na laborato e 
UPOL, ve druhé ásti byly umíst ny laborato e UPOL.

Mgr. Štoselové vd íme za p ípravu projektu na výstavbu a vy-
bavení druhé budovy VTP UP – Podnikatelský inkubátor. Výstav-
ba budovy Podnikatelský inkubátor byla  nancována z prost edk  
PHARE za  nan ní ú asti m sta Olomouc a Univerzity Palackého 
v Olomouci. Dovybavení prostor a provoz Podnikatelského inkubá-
toru bylo  nancováno z prost edk  Opera ního programu Pr mysl 
a inovace (program Prosperita) a spolu  nancován Krajským ú a-
dem Olomouckého kraje a Univerzitou Palackého v Olomouci. Pro-
vozní náklady  nancuje Univerzita Palackého v Olomouci.

Druhé období – hledání a rozvíjení
V ervnu 2007 byl objekt kolaudovaný a p ipravený k užívání. 

Byly vybudovány krásné prostory, které nabízely k pronájmu 19 
kancelá í a dva poloprovozy. P vodní editelka VTP UP Mgr. Što-
selová odešla do rodinné  rmy, editelem VTP UP se stal Ing. Ji í 
Herinek. Postupn  jsme budovali tým konzultant  a nastavovali 
služby v duchu moderního konceptu park  a inkubátor , s využitím 
zkušeností koleg  v eské republice, ale také ze zahrani í.

Na toto období rádi vzpomínáme. M li jsme k dispozici úpln  
prázdnou budovu a bylo t eba hledat vhodné nájemce. De  novali 
jsme kritéria pro p ijetí  rem, podmínky a ceny nájm . Termín „pod-
nikatelský inkubátor“ nebyl p ed 5 lety zcela známý pojem. Spo-
le n  s reklamní agenturou jsme vymýšleli r zné formy propagace 
a zp soby, jak oslovit naši cílovou skupinu za ínajících podnikatel . 
Z tohoto snažení nakonec vyšlo naše „vousaté dít “ – které pro-

Postavení a funkce VTP Olomouc
Podnikejte v Olomouci ve V deckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci

Ji í Herinek
V deckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

vokativn  symbolizovalo p erod z dít te (za ínajícího podnikatele) 
v dosp lého lov ka (úsp šného podnikatele).

První nájemci za ali nové prostory využívat od podzimu roku 
2007. V tomtéž roce bylo de  nováno nové poslání, vize a strategie 
VTP UP.

Poslání
V deckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP 

UP) p ispívá k r stu ekonomické úrovn  Olomouckého kraje pro-
st ednictvím podpory rozvoje inovativních  rem, vzniku spin-off 
a start-up  rem s d razem na využití potenciálu Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Nachází a podporuje spolupráci p i uplat ování 
výsledk  v dy a výzkumu v komer ní sfé e a p enáší pot eby ko-
mer ní sféry do v deckovýzkumných pracoviš  Univerzity Palacké-
ho v Olomouci.

 Prostory VTP UP
Vizuální styl VTP UP 

Vize
VTP UP je technologickou adresou v Olomouckém kraji s kom-

petentním poradenským centrem pro vzájemnou podporu a sdíle-
ní moderních technologií mezi inovativními  rmami a v deckový-
zkumnými pracovišti UP. Zajiš uje ochranu duševního vlastnictví 
Univerzity Palackého v Olomouci i  rem ve VTP UP. Podnikatelský 
inkubátor pomáhá nov  vzniklým inovativním  rmám s plynulým 
rozjezdem a vstupem do reálného podnikatelského prost edí a pod-
poruje jejich další r st a rozvoj. Díky kvalit  výstup  je VTP UP 
respektovaným pracovišt m v mezinárodním m ítku. 

3/2012 9

vnitrek IPTT III 2012.indd   9 31.8.12   10:23
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



Strategie
Nájemní kancelá ské, výrobní a laboratorní prostory pro  rmy
se zajímavým podnikatelským nápadem a zam ením
Dotovaný nájem kancelá ských prostor a poradenské služby 
v Podnikatelském inkubátoru 
Poradenství pro za ínající podnikatele, pomoc za ínajícím 
podnikatel m s p ípravou podnikatelského zám ru, se 
založením  rmy, s marketingem a propagací
Dota ní poradenství pro  rmy, p íprava žádostí o dotace 
a dota ní management
Ochrana duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci 
i klient   VTP UP
Informa ní a technologický transfer, využití p ístroj  a know-how 
Univerzity Palackého v Olomouci
Vzd lávání v oblasti inovací a podnikání
Propagace a networking

V roce 2007 a v první polovin  roku 2008 jsme se zam ova-
li zejména na služby pro za ínající podnikatele a pro nájemce 
VTP UP.  Koncem roku 2008 jsme spustili na stránkách www.
vyzkumpro  rmy.cz p ehled p ístrojového vybavení Univerzity 
Palackého v Olomouci a p ehled nabízených služeb pro  rmy. 
Nabídku p ístroj  a služeb jsme p idávali a aktualizovali i v roce 
2009 a získávali jsme díky tomu první poptávky po spolupráci. 
Postupn  jsme za ali formovat služby charakteristické pro pra-
covišt  transferu technologií.

Hlavní p ekážkou rychlejšího rozvoje byl malý po et zam stnan-
c  VTP UP. Podporou za ínajících podnikatel  se zabýval Ji í He-
rinek a Radek Žilka, který se postupn  stal i specialistou v oblasti 
pr myslového vlastnictví. Martin Šimo byl zodpov dný za nabídku 
výstup  Univerzity  rmám. Podporováni jsme byli kolegyní Silvií Po-
lánkovou, která pomáhala s marketingem a starala se o nájemce 
VTP UP a odbornou asistentkou Karlou Pust jovskou. Náš „šesti-
lístek“ uzavíral správce budovy.

Postupn  se nám ale poda ilo rozší it nabídku služeb v rozumné 
kvalit  tak, abychom pokryly hlavní pot eby našich klient . V ob-
lasti služeb souvisejících s pronájmem prostor a p ístupu k v dec-
kovýzkumnému zázemí jsme v roce 2011 získali v rámci sout že 
Podnikatelská nemovitost roku 2010 ocen ní HIGH-TECH nemo-
vitost roku.

Aktuáln  VTP UP nabízí tyto hlavní služby:
• pronájem prostor pro za ínající a inovativní  rmy
• poradenské služby pro za ínající a inovativní  rmy
• Podnikatelský inkubátor – poskytování pronájmu a poraden-

ských služeb za zvýhodn né ceny nebo zdarma pro  rmy, které 
budou vybrány do inkuba ního programu

• pracovišt  transferu technologií Univerzity Palackého v Olomou-
ci – nabídka výstup  univerzity ke komer nímu využití

S  nancováním pomáhají dota ní programy Opera ní program 
Podnikání a inovace, program Prosperita a projekty  nancované 
z Opera ního programu vzd lávání pro konkurenceschopnost. 
Aktuáln  realizujeme 4 projekty (Po studiu, SPINNET, InovaCOM, 
Akademie IT znalostí, v ervnu letošního roku jsme ukon ili projekt 
V da a výzkum pro praxi). Velmi d ležité jsou p íjmy z pronájmu 
prostor a stále se zvyšující tržby z komer n  nabízených poraden-
ských služeb konzultant  VTP UP.

Ve st edn dobém výhledu bychom rádi podíl dota ních zdroj  
snižovali tak, aby základní služby byly samo  nancovatelné. Dota -
ní zdroje však budou vždy nezbytné pro zajišt ní odpovídající ší e 
a kvality služeb poskytované za ínajícím podnikatel m.

Pronájem prostor
V sou asné dob  je v nájmu 27 spole ností (v etn  nájemc  

sdílené a virtuální kancelá e) a 6 pracoviš  Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Nájem nabízíme zvýhodn ný a to pouze vybraným nájemc m – 
inovativním  rmám. Další zvýhodn ní získají spole nosti se statu-
tem „inkubovaná  rma“. 

VTP UP nyní nabízí k pronájmu 2 747 m2 plochy k pronájmu 
ve dvou blocích. Pronajato je tém  100 % dostupných ploch. O ná-
jem v t sném sousedství univerzitního kampusu s odbornými labo-
rato emi a vznikajícími regionálními výzkumnými centry má zájem 
stále více spole ností. 

Nejen v souvislosti s rozb hem regionálních výzkumných center 
o ekáváme v tší zájem o zakládání soukromých spole ností za-
m stnanci univerzity. Aktuáln  ve VTP UP sídlí nap . spole nosti 
BioApex s.r.o., BioPatherns s.r.o., Nanomat s.r.o., Intellmed s.r.o, 
OlChemIm s.r.o., kde spole níky jsou akademi tí pracovníci, jejichž 
spole nosti na základ  licen ní smlouvy s Univerzitou Palackého 
v Olomouci rozvíjejí v praxi výsledky výzkumu a vývoje univerzity. 
V lo ském roce byla založena nová spin-off spole nost AgroBio-
Chem s.r.o., která má taktéž sídlo ve VTP UP.

Podnikavá hlava
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VTP UP je alokován v areálu univerzitního kampusu v Olomou-
ci – Holici. V t sném sousedství vznikají díky projekt m z VaVpI 
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zem d lský výzkum 
a Regionální centrum pokro ilých technologií a materiál  – špi ko-
vá v decko výzkumné pracovišt , které ješt  více zatraktivní v dec-
kovýzkumný potenciál v areálu. V návaznosti na tuto skute nost se 
o ekává zvýšená poptávka  rem po kvalitních laboratorních, polo-
provozních a kancelá ských prostorách v jejich blízkosti.

Rádi bychom na tuto situaci reagovali zvýšenou nabídkou pro-
stor k pronájmu. Novostavba Podnikatelského inkubátoru 2, jejíž 
projekt jsme p ipravili do poslední výzvy OPPI programu Prosperita, 
tak novým klient m nabídne vhodné prostory pro jejich zasídlení.

Realizací projektu dojde ke zvýšení plochy k pronájmu ze sou-
asných 2 747 m2 na cílových 4 084 m2, což zajistí bezproblémovou 

udržitelnost projektu i kvalitu nabízených služeb.
Nyní máme k dispozici osm laboratorních/poloprovozních prostor 

v bloku A VTP UP a 19 kancelá í a dva poloprovozy v bloku B VTP 
UP. Krom  toho nabízíme i virtuální kancelá  ve dvou variantách.

Virtuální kancelá  se sdíleným prostorem (coworking), který 
m že  rma používat spole n  s ostatními nájemci. Krom  
toho je sou ástí i pronájem zasedací místnosti a v p ípad  
inkubované  rmy i 5 hodin m sí n  konzultací. Firma využívá 
služeb recepce a m že si na naší adrese nechat z ídit sídlo 
nebo provozovnu.

Virtuální kancelá  START je pro klienty, kte í nepot ebují žádný 
prostor a cht jí využít pouze služeb recepce a z ízení sídla.

Práv  coworkingový prostor za neme více propagovat, získávat 
nové nájemce a leny a budovat tak komunitu za ínajících podni-
katel . Rádi bychom dosáhli toho, aby se VTP UP stal první volbou 
pro za ínající  rmy se zajímavým nápadem a zam ením. K tomuto 
sm lému plánu ovšem nesta í pouhá nabídka prostor a souvise-
jících služeb. Klí ové jsou z našeho pohledu poradenské služby 
na míru a možnost vzd lávání.

Poradenství za ínajícím  rmám
Mezi naše st žejní poradenskou službu pro za ínající  rmy je 

poradenství v oblasti p ípravy podnikatelského zám ru. Ro n  
nás kontaktuje více jak 20 potenciálních podnikatel  s jejich „pod-
nikatelskou ideou“. Podle již vyzkoušené metodiky jim pomáháme 
p etavit „ideu“ do formy „podnikatelského zám ru“. T m n koli-
ka, se kterými dojdeme až do cíle a máme hotový podnikatelský 
zám r, pomáháme s rozjezdem jejich  rmy, zejména s marketin-
gem. Umíme však poradit se získáváním  nancí (úv ry, dotace, 
 nan ní investo i), ú etnictvím i právním poradenstvím a s oblastí 
ochrany pr myslového vlastnictví. V p ípad  poptávky po speci-
alizovaných službách rádi nabídneme kontakty na prov ené po-
radce externí.

Na podzim spustíme inkuba ní program, který bude zahrnovat 
krom  zvýhodn ného nájmu, služeb konzultanta a p ístup ke kon-
takt m, což poskytujeme již nyní, i p ístup ke službám mentora, 
nadstandardní pomoc s propagací a prodejem a rozvojový fond 
–  nan ní prost edky na nákup specializovaných poradenských 
služeb.

Každoro n  také organizujeme sout ž o nejlepší podnikatel-
ský zám r Podnikavá hlava (www.podnikavahlava.cz). Sou-
t ž vyhlašujeme vždy v lednu. Sout žící mohou p ihlašovat své 
podnikatelské zám ry, které ješt  nebyly realizovány. Uzáv rka 
p ísp vk  je v dubnu, kdy je vyhodnotí odborná porota. Finále 
probíhá v kv tnu krátkou prezentací (elevator pitch) podnikatel-
ských zám r  deseti  nalist . Po et p ihlášených každý rok roste. 
V prvním ro níku, v roce 2010, se nám zaregistrovalo 36 sout -
žících a sout žní p ísp vek odevzdalo v po ádku 22 sout žících. 
V roce 2011 jsme hodnotili již 41 sout žních p ísp vk  a v letoš-
ním roce 43 p ísp vk .

Výherce získal ro ní nájem v Podnikatelském inkubátoru VTP 
UP na rok zdarma a zárove   nan ní odm nu ve výši 50 000 K .  
Sout žní p ísp vky byly v letošním roce velmi kvalitní a n kte í sou-
t žící o podnikání skute n  uvažují nebo již podnikají. Se zhruba 
deseti ú astníky sout že jsme ve spojení a pomáháme jim s podni-
katelským zám rem i se startem jejich  rmy.

Nové vzd lávací programy
Zcela novou aktivitou je vzd lávací projekt JsmeMarketing 

(www.JsmeMarketing.cz). Projekt je v první fázi svého vývoje. 
Od ledna 2012 budujeme otev enou komunitu lidí se zájmem o ra-
cionální, kreativní a moderní metody marketingu.

JsmeMarketing má t i hlavní formáty:
S.M.S. Workshop – Social Media Strategy Workshop, na kterém 
ú astníci v pr b hu ty  hodin eší zadaný problém (nap . jak 
propagovat eský rozhlas Olomouc na Facebooku)
Professional Lecture – p ednášky s p idanou hodnotou, kdy 
p ednášející jsou pouze lidé s osobní zkušeností s probíraným 
tématem 
Informal Marketing jako dopl ková aktivita je možnost 
neformální diskuse s odborníkem na marketing v p íjemných 
prostorách olomoucké restaurace

Od ledna jsme ve zkušebním provozu realizovali 3 S.M.S. Wor-
skhopy a 6 specializovaných p ednášek. Informal Marketing pro-
b hl jedenkrát. Do Olomouce k nám na tyto akce dorazili studenti 
z Prahy, Brna i Ostravy, kdy návšt vnost se pohybovala od 20 do 50 
ú astník .

Na podzim spustíme další vzd lávací projekt JsmePodnikání. 
Program zam ený na podnikatelská témata bude mít také t i for-
máty:

Know-how – odborné p ednášky kvalitních speaker
Inspiration evening – podnikatelské p íb hy úsp šných  rem, 
zejména z Olomouce a okolí
Lifestyle – p ednáška podnikatele o jeho zážitcích, nap íklad 
z cestování

Pracovišt  transferu technologií
Rozvoj služeb od letošního roku byl možný díky tomu, že se nám 

adekvátn  rozší il náš tým. P ijali jsme nového konzultanta, zam -
eného zejména na oblast marketingu a také dva business develo-

pment manažery.  Máme nyní více možností jak dát potenciálním 
klient m v d t, že na Univerzit  Palackého v Olomouci se d lá 
výzkum i pro  rmy.

Kapacitn  posílené Pracovišt  transferu technologií nyní intenziv-
n ji vyhledává obchodní potenciál na UP a propaguje jej. Pokra uje 
nabídka služeb v oblasti ochrany pr myslového vlastnictví, zejmé-
na pro akademické pracovníky Univerzity. Kontinuáln  jsou vyhle-
dávání tržní p íležitosti v eské republice i v zahrani í, kolegové 
pomáhají se zpracováním nabídek a koordinují realizaci n kterých 
zakázek.

Zcela novou aktivitou, které íkáme Studenti do  rem, je sys-
tematické budování databáze student , hledajících praxi a  rem, 
které by stážistu rády p ijaly.

Ješt  p ed prázdninami jsme realizovali první z akcí vzd lávacího 
projektu VTP UP akademie. Díky populárn  zpracovaným témat m 
ochrany a komer ního využití p edm t  pr myslového vlastnictví, 
p ednášené lektory s doloženou praxí bychom krom  samotného 
vzd lávání rádi nadchli akademické pracovníky k podnikání.

Nicmén  nejen prací živa je inova ní i za ínající  rma. Každo-
ro n  v ervnu po ádáme oslavu Narozeniny VTP UP. Nájemci, kli-
enti a p íznivci VTP UP s námi mohou strávit zábavné odpoledne 
plné her, muziky a dobrého jídla. Letos prob hl 1. ervna 5. ro ník, 
kterého se zú astnil doc. Pavel Švejda, prezident Spole nosti v -
deckotechnických park  R.

Narozeniny VTP UP – zleva: M. Šimo, J. Herinek
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Pokud je formulován požadavek na posuzování a vyhodnocení 
ešení a realizace ur ité akce ze strany státního, i privátního zada-

vatele, je k dispozici ada p ístup  a metodik, jak vybírat nejlepší e-
šení. Dominantním ukazatelem je zpravidla cena. V sou asné situa-
ci zvyšujících se požadavk  na rozsah, obsah, úrove  a pr kaznost 
realizace nabídky roste rovn ž d raz na zodpov dnost za d sledky 
a výsledky ešení. V období recese je zcela oprávn ný nár st poža-
davku na pr kaz ú elného vynaložení kapacit,  nan ních prost ed-
k , dodržení termín  a stanovených technických a ekonomických 
parametr  zadání ze strany objednatele i zhotovitele.

V této situaci je nezbytné v zájmu objednatele i zhotovitele mít 
k dispozici metodiku hodnocení pro oblast výroby, služeb, ve ejné 
a státní správy, inovativní metodiku pro komplexní hodnocení. Tato 
metodika musí vycházet z osv d ených a pr kazn  funk ních do-
savadních metod a metodik, avšak musí nov  ov it, kvanti  kovat 
a dokumentovat, že postupy ešení a dosažené výsledky jsou eše-
ním optimálním.

Je z ejmé, že v sou asném období zvýšené náro nosti na do-
držování požadované efektivity a kvality produkt  musí rovn ž 
metoda a návazná metodika hodnocení být komplexní, poskytovat 
funk ní podklady pro objektivní a dokladovatelné optimální rozho-
dování, za podmínky jen nezbytn  nutných  nan ních náklad . Ta-
kový produkt pro hodnocení musí vycházet z náro ných požadavk  
na úrove  a implementaci teoreticko-v deckých poznatk  a sou-
asn  umož ovat jeho využití bez nep im ených požadavk  p i 

implementaci v praxi.
Jako komplexní a ú inný nástroj pro hodnocení projekt  a reali-

zace akcí byla vyvinuta a v praxi ov ena Metoda rela ních matic 
(MRM). Tato metoda je rozsáhlou inovací jednoho z realiza ních 
výstup  Centra pro jakost a spolehlivost výroby (CQR), projektu 
MŠMT 1M06047, ešeného v letech 2006-2011. Na tomto konkrét-
ním p vodním úkolu z celkového týmu p ti VŠ, UTIA AV R a dvou 
poradenských  rem pracoval ešitelský tým ISQ PRAHA, FS VUT, 
UTIA AV R. Mimo ešitele z CQR spolupracovali VŠB TÚ Ostrava 
a SÚ.

ešení bylo p vodn  zamýšleno jako nástroj pro kvanti  kování 
inností a proces  v projektech a hodnocení výsledné efektivnosti 
ešení, prioritn  pro vývoj a realizaci v oblasti výroby a služeb. Pro 

období 8/2010 až 3/2012 byla na základ  konkurzu na zabezpe ení 
Managementu kvality SLDB 2011 pro SÚ vybrána spole nost ISQ 
PRAHA, s.r.o., která byla rovn ž hlavním ešitelem MRM v CQR. 
Zákonit  v náro ném rozsáhlém a 1x za 10 let realizovaném pro-
jektu s ítání byla po rozsáhlé inovaci ov ena a uplatn na metoda 
MRM. Výsledky implementace splnily o ekávání, p inesly ov ený 
d kaz o plné aplikovatelnosti MRM v oblasti ve ejné a státní správy. 
Vyjád ení SÚ o aplikovatelnosti MRM viz obr. 1.

Pro oblast strojírenské výroby byl implementován a ov ován mo-
del MRM zejména v podniku GCE Chot bo , který pln  prokázal 
rovn ž vhodnost implementace.

Požadavky na MRM vychází z pot eby ešit problematiku s vyso-
kou mírou objektivity, úplnosti, komplexnosti, pr kaznosti a s vyna-
ložení jen nezbytn  nutných náklad  na hodnocení objekt  zájmu. 
Za objekt zájmu (OZ) lze považovat projekt, podnik, instituci, pro-
ces, systém atd., tudíž entitu, která má stanovené poslání (cíl), má 
de  novanou strukturu, stanovenou i o ekávanou následnost iden-
ti  kovatelných p edem stanovených inností, je reprodukovatelná 
a regulovatelná.

Pro zabezpe ování analýz a hodnocení OZ již existuje ada metod 
a funk ních metodik, ale jsou orientovány zpravidla na výskyt vad 
(FMEA, DOE...) nebo p evážn  na ekonomiku (  nan ní analýza, 
controlling...) a dále na zlepšování (interní audity, KAIZEN...) atd.

Významnou slabinou dosud využívaných metod je orientace bu  
na data ov ená (tvrdá) i expertn  získaná (m kká). Jejich pr nik 
a vyhodnocování není asto komplexní, mj. z d vodu, že je hodno-
cení asto zam ováno bu  do oblastí technického, nebo ekono-
mického zájmu.

Rovn ž pro použité metody v hodnocení z hledisek náro nos-
ti na teoreticko-v decký p ístup a znalosti hodnotitele je zna ný 
(nap . DOE), nebo naopak minimální (standardní interní audity).

Vyvstává tudíž problém, jak zabezpe it již deklarované požadav-
ky na komplexnost, objektivnost, úplnost, pr kaznost a efektivnost 
náklad  na monitorování, analýzy, vývoj, realizaci, návrhy na zlep-

Metoda rela ních matic a její využití
Otakar Král

Gejza Dohnal
šení, jejich optimální vyváženost a uskute nitelnost (technickou 
i ekonomickou).

Z tohoto kriteriálního d vodu vycházel požadavek na praxí ov e-
ný a nový inovativní p ístup, spo ívající v zahrnutí do nové metodi-
ky MRM bezpe n  ov ené a funk ní procedury z dosud známých 
metod a metodik. Dále bylo nezbytné vyvinout a ov it nové tv r í 
p ístupy a formy ešení, které umožní reálnou, maximáln  dosaži-
telnou a doložitelnou komplexnost a teoretickou úrove  v takto pro-
vád ném objektivizovaném hodnocení OZ.

Obr. 1: Vyjád ení SÚ o aplikovatelnosti MRM

1.  P ehled využitých, ov ených a funk ních metod
pro ešení, hodnocení a kvanti  kaci

1.1 Ov ené standardní metody
  1. Projektový management,
  2. Procesní p ístup,
  3. Systémový p ístup,
  4. Risk management,
  5. Controlling,
  6. Rozhodování na základ  fakt ,
  7. Systémová analýza ekonomických kritérií,
  8. Zásady budování systém  kvality (ISO, EFQM),
  9. Matematicko-statistické metody se standardní SW podporou,
10.  Metrologie (zákon . 505/1990 Sb.) a spolehlivost dle 

standard  IEC SN.
11. Metody zlepšování: interní audity; Kaizen; KVP; BSC.

1.2  Nov  navržené nebo významn  inovované metody a zásady
1.  Identi  kace a dekompozice p sobností internalit a externalit 

na OZ.
2.  D sledná kvanti  kace internalit a externalit  nan ními i jinými 

m itelnými jednotkami.
3.  ešení stability proces  i v nestandardních podmínkách (ne-

normální rozd lení pravd podobnosti), matematicko statistické 
metody.

4.  Hodnocení ekonomické stability a úrovn  OZ s využitím autor-
sky modi  kované systémové analýzy na základ  „tvrdých“ dat 
(p edvaha, auditované zprávy organizací) a expertn  získaných 
„m kkých“ dat
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5.  Návrh a ov ení souboru indikátor  kvanti  kovaného p sobení 
externalit a internalit OZ na základ  exaktního hodnocení z tvr-
dých dat a modi  kovaného expertního hodnocení a stanovení 
souboru typových ukazatel  zp sobilosti, pro díl í i záv re né 
vyhodnocení.

6.  Vizualizace díl ích i souhrnných výsledk  pro následná rozho-
dování a záv ry k ešení OZ.

7. Nové nebo modi  kované SW podpory v etapách MRM.

1 Postup p i tvorb  MRM
1.1 Inovativní aspekty metody MRM
Po základním uvedení, co p edstavuje MRM a k emu je možno ji 

využít následuje popis postupu, jak metodicky MRM dle inovativních 
aspekt  p ipravit, ešit a využít výsledk  díl ích i  nálních, již v kumu-
lativním uspo ádání, kde se dosavadní standardn  využívané metody 
prolínají s modi  kovanými, i nov  navrženými metodami a postupy.

Jedná se o metodu, která komplexn  umož uje optimalizaci pro 
objekt zájmu v etapách návrhu, realizace, rutinního uplat ování, 
zlepšování až po ukon ení životnosti likvidací.

Metodika realizace MRM je podrobn  uživatelsky zpracována 
v „P íru ce uživatele MRM“, ve které jsou v osmi Fázích (krocích) 
uvedeny postupy, jak docílit deklarované výstupy, v etn  uvedení 
typových realizovaných p íklad .

Prvým novým významným aspektem, který v sob  integruje 
osv d ené možnosti identi  kace, de  nice a kvanti  kace parame-
tr  proces  je kategorizace do vliv , p sobících na objekt zájmu 
p sobností interních a externích. Zásadním kritériem p sobnos-
tí interních (internalit) a externích (externalit) je, zda je pracovníci 
analyzovaného objektu mohou pln  i z podstatné ásti ovliv ovat 
(internality) i nikoliv (externality).

Druhým novým aspektem je d sledná kvanti  kace proces  
a jejich inností metodami exaktními (kde lze využít ov ená data) 
a kde možnosti získání spolehlivých dat nelze garantovat, metoda-
mi expertními. V tomto p ístupu je proces uvažován jako násled-
nost p edem plánovaných inností, se stanoveným cílem. Ohodno-
cením inností (  nan n  i jinými veli inami) je vytvo ena možnost 
kvanti  kace a následn  objektivizovaného hodnocení variant ešení 
zadané problematiky.

T etím aspektem, d sledn  vyžadovaným, je implementace 
matematicko-statistických metod, prioritn  pro možnost hodno-
cení stability probíhajících proces  tam, kde je to smysluplné. Mimo 
osv d ené metody jsou ov eny i nové vývojové p ístupy pro posu-
zování stability proces  v hodnoceném OZ.

tvrtým aspektem, rovn ž d sledn  realizovaným, je maximali-
zace nasazení SW podpor pro analýzy, kvanti  kace a hodnocení. 
Je využíván SW autorský i komer n  dostupný. Tento postup ome-
zuje možnosti chyb u lidského initele a zvyšuje d v ryhodnost ar-
gumentací a správnosti doporu ení v exaktn  pln  nedoložitelných 
problematikách.

Pátým novým aspektem je komplexní a objektivn  realizovatel-
ný požadavek na optimalizovan  kvanti  kované záv re né hod-
nocení (posouzení) zadaného ešení jakéhokoliv projektu z hledi-
sek technických, ekonomických a dalších (viz níže) d sledk .

P i posuzování p sobnosti externalit a internalit se ešení stává 
komplexním, nebo  jsou identi  kovány, de  novány a kvanti  kovány 
p sobnosti v oblastech technických, produk ních, ekonomických, 
organiza ních, personálních, environmentálních, bezpe nostních, 
kontakt  s ve ejnou a státní správou atp., ale s jednou nespornou 
p edností, že jsou v celém OZ d sledn  kvanti  kovány.

Výše uvedený postup p i zabezpe ování nových projekt  i p i vý-
znamných investi ních, i racionaliza ních akcích z oblasti výroby, 
služeb a ve ejné i státní správy garantuje, že p i ešení za podmí-
nek dodržení stanoveného postupu dle MRM bude ešení spl ovat 
veškeré podstatné požadavky na zadání a jeho optimalizaci v ce-
lém rozsahu reproduk ního procesu ešeného objektu, s minimali-
zací možností opomenutí významn jších náležitostí v ešení.

2 Základní nástroje metody MRM
V p edchozím textu, kap. 2 P ehledem využitých, ov ených 

a funk ních standardních metod je dán implicitn  i p ehled o nástro-
jích, které MRM využívá. Základním výchozím nástrojem, od kte-
rého je odvozeno i jméno metody je maticový diagram, který bude 
stru n  charakterizován, další významné nástroje budou podrobn ji 
uvedeny v následujícím ísle ip tt . 4/2012 „MRM a jeho využití II.“.

3 Maticový diagram
Zásadn  je možno íci, že v MRM jsou maticové diagramy (viz 

obr. 2) pln  využity a použity pro speci  kaci a dokumentaci analy-
zovaných jev , tj. prioritn  p sobností internalit a externalit.

V metod  MRM je možno si p edstavit, že jednotlivé matice p ed-
stavují ut íd ný souhrn p sobností (internalit, externalit) jednoho 
druhu, nap íklad pro hodnocený objekt p sobnosti technické, eko-
nomické, organiza ní, personální, environmentální atd. Následná 
kvanti  kace nám pak poskytne pot ebný podklad pro ohodnocení 
váhy p sobností a výpo et síly p sobnosti, viz dále.

Maticový diagram se používá k posouzení vzájemných souvis-
lostí mezi dv ma nebo více oblastmi problému. Jeho použití pomá-
há lokalizovat a odstranit „bílá místa“ v informa ní bázi vztahující 
se k problému, identi  kovat nejd ležit jší prvky jednotlivých oblastí 
a optimalizovat jejich hodnoty. Nej ast ji se využívají maticové dia-
gramy tvaru „L“, mén  se uplat ují maticové diagramy tvaru „T“, „Y“ 
a „X“, které jsou kombinacemi n kolika diagram  tvaru „L“. 

Obr. . 2 – Maticový diagram tvaru „L“

4 P ehled postupu výpo tu rela ních matic a realiza ní vý-
stupy MRM pro rozhodování vrcholového managementu

V této prvé informaci o MRM nelze uvést z prostorových d vod  
po úvodní informaci podrobn ji postup výpo t  a prezentovat rea-
liza ní výstupy. K této problematice se vrátíme v následujícím p í-
sp vku v asopise ip tt . 4, formou modi  kované p ípadové studie. 
Je však vhodné již nyní doložit, že MRM je metodou, která spl uje 
deklarované požadavky souhrnem informací, co vše je pot ebné pro 
úsp ch u init a popsat, jak realiza ní výstupy vypadají a jak je lze 
využívat.

Sestavení a výpo et Rela ních matic
Postup jednotlivých fází je stanoven v osmi krocích, jejichž reali-

zace v etn  výpo t  a realiza ních výstup  naplní v celém rozsa-
hu požadavky zadání pro komplexní hodnocení OMRM. Jedná se 
o následující fáze:

 Fáze 1 – Identi  kace internalit, externalit a požadavk
 Fáze 2 – Kvanti  kace vztahu internalit a externalit uvnit  skupin 
mezi sebou

 Fáze 3 – Kvanti  kace vztahu internalit a externalit
 Fáze 4 – Hodnocení úrovn  faktor  a požadavk
 Fáze 5 – Hodnocení vztah  mezi faktory a požadavky
 Fáze 6 – Sestavení a výpo et hlavní rela ní matice
 Fáze 7 – Vyhodnocení hlavní rela ní matice
 Fáze 8 – Hodnocení prvk  OMRM dle klí ových faktor

5 Souhrnné zabezpe ení implementace metody MRM pro 
realizaci a doložení fází

Postup tvorby MRM p edstavuje rozsáhlý soubor aktivit, jejichž 
ešení podmi uje dosažení pot ebné úrovn  znalostí k hodnocení 

OZ. Dále uvedený souhrn podmínek a informací p edstavuje zá-
kladní bázi pro tvorbu funk ního modelu MRM.

 Manažerské informa ní vstupy pro MRM
 Informace z ekonomického výkaznictví (tvrdá data)
 Ekonomické informa ní systémy podniku jako zdroje informací 
pro MRM

 Vazby mezi ekonomickými informa ními systémy podniku
 Uplatn ní ekonomické analýzy
 Vypovídací schopnost bilancí
 Informa ní systémy pro podporu managementu kvality
 Náklady na kvalitu v OMRM
 Náklady na životní cyklus OMRM
 Expertní hodnocení (m kká data)
 Volba metodického p ístupu

dokon ení v p íštím ísle
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Oprava Karlova mostu
2. etapa – oprava mostovky

(dokon ení z ísla 2/2012, str. 9–12)

Vladimír Tvrzník
Mott Mac Donald

Velké a významné stavby, historická nebo um lecká díla, ale také 
jejich opravy nevznikaly bez rozsáhlé vým ny názor , kritických dis-
kuzí až spor . P íkladem m že být vleklá snaha o záchranu šikmé 
v že v Pize, ale i spor o nahrazení t í kleneb Karlova mostu klen-
bami pouze dv ma po povodni v roce 1890, jak již bylo uvedeno 
v Etap  I. – oprava základ  a mnoho dalších. 

Novodobé spory o koncepci opravy Karlova mostu mají sv j p -
vod ve velké oprav  z let 1965–74, která nebyla zda ilá (nedostupnost 
kvalitní hydroizolace, použití božanovského a ho ického pískovce 
mající malou odolnost v i cykl m zmrzání a rozmrzání s krystalizací 
solí, které se projevují 
drolivým rozpadem po-
vrchu (obr 2).

Použití vysokopev-
nostní cementové mal-
ty p i spárování, která 
je tvrdší než historické 
kameny, takže p i roz-
pojování zdiva ulamuje 
jejich hrany a rohy. Další 
nevhodnou technologií 
bylo použití cementové 
sm si jako plomby nahrazující ásti lícních kvádr , rozkládajících se 
na písek, což omezilo odchod vlhkosti z t lesa mostu a rozpad urych-
lilo (obr. 3). 

Vnikání srážkové 
vody do konstrukce 
mostu bylo zjišt no již 
v roce 19831 a zabrá-
n ní tomuto procesu se 
stalo klí ovým problé-
mem sou asné opravy. 

První projekt opravy 
(garantem technické-
ho ešení byl prof. Wi-
tzany) byl zamítnut 
v kv tnu 2002 Odborem 
památkové pé e Ma-
gistrátu hlavního m sta 
Prahy (OOP – MHMP). 
V projektu byla požadována vým na lícního a výpl ového zdiva až 
na rub kleneb pro údajnou rozsáhlou kontaminaci solemi. Rozsáhlá 
kontaminace nebyla prokázána stejn  jako kaverny plné vody v pilí-
ích, které nebyly nalezeny. Odmítnuty byly také zásahy do konstruk-

ce mostu týkající se odvodn ní a sepnutí poprsních zdí. Rozhodnutím 
Rady hl. m. Prahy bylo zajišt ní opravy p evzato Odborem m stské-
ho investora MHMP (OMI – MHMP), který si od svého mandatá e2 
vyžádal vypracování studie – p ípravné a projektové dokumentace 
stavby. Po analýzách dodate ných pr zkumných prací byla navržena 
koncepce citlivé opravy s minimálními zásahy do t lesa mostu. Tato 
koncepce byla schválena Odbornou koordina ní komisí pro opravu 
Karlova mostu a OOP – MHMP v kv tnu 2005 jako podklad pro vy-
pracování projektové dokumentace (PD). Ve ve ejné odborné sout ži 
(VOS) pro PD zvít zila spole nost PUDIS, a.s., provedení stavebních 
prací získala ve VOS spole nost SMP CZ, a.s., inženýrskou innost 
zajiš ovala konzulta ní a projektová spole nost Mott MacDonald Pra-
ha, spol. s r.o. (MMD)2. Oprava mostovky byla ukon ena 31. 10. 2010 
(kolauda ní rozhodnutí nabylo právní moci 11. 1. 2011) a byla slav-
nostn  p edána primátorovi hl. m. Prahy. Stín na opravu Karlova mos-
tu vrhla nejednotnost odborník  obce památká , kte í pro rozdílnost 
názor  na zp sob opravy nenalezli spole ný hlas a dali tak p íležitost 
diletant m, kte í ší ili polopravdy a lži ochotn  a bez ov ení, p ejíma-
né sd lovacími prost edky.

II. Etapa opravy Karlova mostu – oprava mostovky je z 90% inže-
nýrským dílem, jen 10% náklad  tvo í opravu kamenného zábradlí. 
Nové vedení Národního památkového ústavu (NPÚ) je však p esv d-
eno o opaku. Chceme-li, aby most z stal národní kulturní památkou, 

musí se návrh jeho opravy zabývat p edevším zhodnocením bezpe -
nosti jeho základ , stability nosné konstrukce a bezpe ností provozu 
nejen pro chodce, ale b hem povodní také pro t žké stroje odstra u-
jící rozm rné plaveniny blokující pr to ný pro  l kleneb. 

Proto se jeho oprava musí ídit p edpisy a normami platnými pro 
mostní stavby v provozu. Poškozené lícní kvádry ur ené k vým -
n  musí být p ed vy azením posuzovány z hlediska jejich pevnosti 
a odolnosti v i atmosférickým vliv m, vzhledem k namáhání a je-
jich poloze v  konstrukci a teprve potom z hlediska památkové hod-
noty. To je p ístup shodný s Principy Charty International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS)3, schválenými na 14. generálním 
shromážd ní u Viktoriiných vodopád  v Zimbabwe, v íjnu 2003 
a jsou závazné pro všechny památky vedené jako sou ást sv tové-
ho kulturního d dictví v rámci UNESCO. 

Kamenné zábradlí
Kamenné zábradlí je jednou z velmi namáhaných ástí mostu. 

Je namáháno cyklickými zm nami teplot a vlhkostí a musí elit vo-
dorovné síle 1KN/m p sobící ve výši madla, aby bylo bezpe nou 
ochrannou chodc  ( SN 736220), (obr. 4) Obr. 2

Obr. 3
Obr. 4

Navíc ást vnit ní plochy kvádr  zábradlí v úrovni mostovky 
(obr. 5) musela být upravena tak, aby do nich mohla být zapušt -
na hydroizola ní membrána. Proto v této vrstv  mohly z stat jen 
kvádry minimáln  poškozené, jejichž životnost je alespo  stejná 

Obr. 5

Obr. 1 – Karl v most

14 3/2012

vnitrek IPTT III 2012.indd   14 31.8.12   10:23
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



jako hydroizola ní membrány tj. 50 a více let. Totéž se týká ady 
kvádr  pod touto kotevní vrstvou, nebo  v p ípad  jejich vým ny 
by byly ohroženy i kvádry kotevní, což je vzhledem k možnosti 
poškození hydroizolace a ztráty garance nep ípustné. Deforma-
ce zdiva zábradlí jsou svázány s deformacemi mostu jako cel-
ku. Vzhledem ke svým akumula ním schopnostem, most rea-
guje na teplotní zm ny se zpožd ním, zatímco zdivo zábradlí je 
v i zdivu t lesa mostu tenké a reaguje rychleji. Pokud zábradlí 
není brán no v jeho podélných deformacích, v ložné spá e mezi 
zábradlím a nosnou mostní konstrukcí dochází ke koncentraci 
smykových a svislých normálových nap tí, doprovázených vývo-
jem podélných normálových nap tí (v zim  tahových). Ta vedou 
v okamžiku dosažení tahové pevnosti malty nebo zdiva ke vzniku 
svislých trhlin. Problém je komplikován teplotními deformacemi 
mostu, zejména v povrchových vrstvách s výraznými teplotními 
gradienty. Klenba v zim  klesá, v lét  se zvedá. Oba tyto jevy ve-
dou ke zvýšenému namáhání p i spodní okraji zábradlí a vzniku 
dalších trhlin. Abychom se vyhnuli svislým trhlinám, museli by-
chom zábradlí rozd lit pružnými spárami na úseky 2 až 4 m po-
dle druh  pískovc , jejichž teplotní sou initel se m ní v rozmezí 
4,5 až 13,0 · 10-6/1ºC. Znamenalo by to provést v každém poli 
minimáln  šest dilata ních spár, což je z památkového hlediska 
nep ípustné, takže musíme p ipustit trhlinky.

Nosná konstrukce
Karl v most je násobnou klenbovou konstrukcí, jejíž klenby se ze 

statického hlediska prakticky neovliv ují. Pilí e mostu jsou tak mo-
hutné, že odolají jednostrannému tlaku vodorovné síly klenby v p í-
pad , že se sousední klenba z ítí. Prostor mezi klenbami a mostov-
kou je vypln n lomovým opukovým zdivem na hydraulickou maltu. 
Výjimku tvo í t i mostní pole s odleh ovacími prostory nad klenbami, 
které byly nov  vybudovány po povodni v zá í 1890 (klenby Vel  íko-
vy – V, VI, VII, po ítáno od starom stské v že).

V sou asné dob  je stav mostu staticky stabilizovaný a není žá-
doucí m nit rozložení nap tí v konstrukci a riskovat vznik dalších 
trhlin, nebo  ty jsou po átkem degradace mostní konstrukce. Trhliny 
zp tn  zásadním zp sobem ovliv ují teplotní dilatace kamenného 
zdiva a jeho nap tí. Tuto skute nost je t eba vzít v úvahu p i výpo-
tech nap tí a deformací. Není možné konstrukci posuzovat jako 

celistvou – homogenní; ešení je t eba založit na teorii nelineární 
mechaniky. První efekt vyplývající z této teorie spo ívá ve výraz-
ném snížení tuhosti zdiva po vytvo ení trhlin, druhý pak ve snížení 
pr m rného sou initele teplotní roztažnosti. Tím se také áste n  
vysv tluje, pro  most po léta snáší opakované, i když ne v každém 
roce extrémní teplotní zatížení. 

Výpl ové zdivo
Výpl ové zdivo (obr. 6) je sou ástí spojité klenbové konstrukce 

a spolup sobí s  klenbami a poprsními zdmi, takže tvo í velmi tuhou 
nosnou konstrukci. Zdivo má podle analytických rozbor  charak-
ter litého betonového 
zdiva, kdy do malty 
na bázi hydraulického 
vápna byly horizontál-
n  kladeny r zn  veli-
ké kusy lomové opuky 
a nikoli charakter „rov-
naniny, místy pojené 
vápennou maltou“ (Wi-
tzany et al. 2002).

Podle sou asného 
pr zkumu provedeného 
týmem doc. R. P ikryla 
(P F UK) lze výpl ové 
zdivo Karlova mostu považovat za materiál svojí skladbou blízký až 
shodný s tzv. „ ímským betonem“, jehož používání se rozší ilo v íši 
ímské po 1. století p ed Kristem pro stavbu st edomo ských p ísta-

v , akvadukt  a most . Vzhledem k použití opuky jde ze sou asného 
hlediska o materiál objemovou hmotností shodný s lehkým hutným 
betonem t ídy 2,0 vhodn  využitého pro takový druh konstrukce. Ze 
statického hlediska by konstrukci prosp lo lepší provázání lícního 
a výpl ového zdiva.

Hydroizola ní systém
Bylo spolehliv  zjišt no, že klí ovým problémem životnos-

ti mostu je ochrana proti pronikání vody, do zdiva nad klenba-
mi a do zdiva kleneb. Podstatné zhoršení destruk ních ú ink  

zp sobovaly roztoky posypových solí, které byly používány pro 
rozpoušt ní sn hu a ledu na vozovce mostu v zimním období. 
V sou asné dob  je používání posypových solí na Karlov  mos-
t  zakázáno. Nový hydroizola ní systém byl navržen z materiá-
lu s životností minimáln  50 let, vysokou pr tažností p i nízkých 
teplotách (-20º C), s požadavky na detailní pe livé napojení hyd-
roizolace na vnit ní ást plochy kamenného zábradlí (celková dél-
ka cca 2 x 500 m) a na konstruk ní prvky odvodn ní Hydroizolace 
musí být pevn  a trvale spojena s podkladní konstrukcí, aby se 
v p ípad  lokálního poškození zabránilo nekontrolovanému pohy-
bu vody pod izolací, a aby se p i brzdných silách vozidel nep e-
trhla (obr. 7).

Vzhledem k požadavku provád ní opravy mostovky za nep eru-
šeného provozu na most  probíhaly stavební práce po polovinách 
v podélném sm ru ve stavebním proudu o délce ty  polí (cca 120 m) 
pod do asn  zast ešeným prostorem. Tento postup vyžadoval velké 
množství do asných pracovních spár, jejichž postupnou a dokona-
lou eliminaci umožnila a dalším technicky kvalitativním podmínkám 
vyhov la pouze nást iková metylakrylátová dvouvrstvá hydroizola -
ní membrána (výrobek 
 rmy Stirling Lloyd). 
Protože životnost hyd-
roizola ní membrány 
je závislá na fyzikál-
ních a mechanických 
vlastnostech použitých 
materiál  a pe livém 
odborném provedení, 
byla na subzhotoviteli 
tohoto hydroizola ního 
systému požadována 
30letá záruka na jeho 
bezporuchovou funkci. 
Tomuto požadavku výrobce vyhov l s tím, že její spolehlivá funkce 
je p ibližn  dvojnásobná (obr. 8).

Spárovací malta
Základním materiálem p vodní spárovací malty bylo hydraulic-

ké vápno pálené z devonských vápenc  z lom  v pražském Po-
dolí a Braníku a dalších. Její plnivo tvo il í ní písek a ostrohranné 
úlomky z kamenicky 
využitelných kvádr  
na Pet ín  a na Bílé 
Ho e. P ísadou byly 
drcené cihly, zvyšující 
hydraulicitu a zpoma-
lující vysychání poji-
va. Pro opravu spár 
základ  a d ík  pilí  
. 8 a 9 a p i vým n  

lícních kvádr  t chto 
pilí  a k oprav  zá-
bradlí bylo použito po-
rézní a prodyšné mal-
tové sm si MAPE-AN-
TIQUE I (italský výrobek úsp šn  použitý p i oprav  historických 
staveb v Benátkách), (obr. 9) 

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9
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Sm s je odolná v i chemickým a fyzikálním vliv m životního pro-
st edí, zejména v i síranovým solím (pevnost v tlaku 12 MPa, v tahu 
za ohybu 4 MPa. P vodní malta m la pevnost 6,3 až 11,2 MPa. Ze 
všech vzork  p vodních malt, které byly na most  odebrány a prom -
eny metodou infra ervené spektrometrie a Fourierovou transformací, 

nebyly ani v jediném vzorku detekovány bílkoviny nebo jiné organické 
látky, které by prokázaly p idávání vajec do malty.

Výb r kamene
Znovu se potvrzuje, že pro most je t eba vybrat kvalitní písko-

vec, který nebude t eba konzervovat um lými prost edky; musí mít 
vysokou pevnost v tlaku, nízkou pórovitost a nasákavost a vysokou 
odolnost proti proce-
s m zv trávaní. T mto 
požadavk m nejlépe 
vyhovují p vodní, dnes 
již staletími prov ené 
permokarbonské arkó-
zy.  V sou asné dob  
probíhají administrativ-
ní kroky nutné k zahá-
jení t žby. Protože se 
do doby zahájení první 
ásti opravy Karlova 

mostu nepoda ilo získat 
permokarbonské arkó-
zy (obr. 10) a most bylo 
nutné vzhledem k vnikání vody a bezpe nosti provozu, opravit, byl 
pro zábradlí mostu vybrán kámen náhradní- bílá odr da kocbe ského 
k emenného pískovce. Tento pískovec se svými fyzikálními a mecha-
nickými vlastnostmi nejvíce blíží karbonským arkózám nebo je p evy-
šuje a do kamenného zábradlí byl vzhledem k jeho namáhání nutný.

Obr. 10

Obr. 11

Nové lícní kvádry o rozm rech kvádr  vy azených byly na e-
zány na pile z desek o  tlouš ce 400 mm (ší ka zábradlí). Desky 
(obr. 11) byly odd lovány z 6 až 12 tunových, nedestruktivn  vy-
lámaných blok  (obr. 12) protokolárn  v lomu p ebíraných a od-

vážených na pilu. Jak bloky v lomu tak i desky z nich vy ezané 
byly p ed jejich ur ením pro výrobu nových kvádr  kontrolovány 
vzhledem k možným trhlinám. Povrch nových kvádr  byl kame-
nicky upraven podle p vodních kamen  a kvádry pe liv  zazd ny 
do konstrukce. 

M ení teplot a vlhkosti a m ení geodetická
Vzhledem k tomu, že po vým n  hydroizolace do nosné kon-

strukce mostu nevniká voda, most vysychá a m ní se postupn  
fyzikální a mechanické vlastnosti stavebních materiál  v jeho 
konstrukci (objemová a m rná hmotnost, pórovitost, nasákavost, 
pevnost v tlaku, tahu, smyku a p íslušné moduly). Jelikož hlavním 
zatížením jsou vedle 
vlastní tíhy po staletí 
se opakující cyklic-
ké teplotní zm ny, je 
dlouhodobé sledování 
teploty a vlhkosti zá-
kladním požadavkem 
pro poznání vnit ních 
sil v konstrukci mos-
tu. Proto bylo do kon-
strukce vloženo 156 
idel pro m ení tep-

loty a 52 idel pro 
m ení vlhkosti propo-
jených do m ící a ar-
chiva ní úst edny instalované ve zd ném kabinetu pod obloukem 
. XII (obr. 13). 
Data z úst edny (obr. 14) jsou zpracována a analyzována jako 

vstupní údaje do matematických a materiálových model  pro vý-
po et deformací mostní konstrukce. Vypo tené deformace je t e-
ba ov ovat geodetickým m ením skute ných deformací po dobu 
alespo  p ti let, kdy p edpokládáme postupný návrat k p irozené-
mu vyschnutí. B hem této doby se ustálí fyzikální a mechanické 
vlastnosti materiál  tvo ících konstrukci mostu, stejn  jako trhlinová 
a vlhkostní pole a budou známy skute né materiálové parametry 
nutné pro výpo ty deformací. 

T etí etapa opravy 
Karlova mostu tj. opra-
va lícního zdiva popr-
sních zdí, kleneb a pi-
lí , kdy p jde o pe -
livé práce kamenické, 
potrvá n kolik let. Její 
zahájení nebylo dosud 
oznámeno.

Most se snažíme 
opravovat tak, aby 
naše národní kulturní 
památka z stala za-
chována p íštím gene-
racím ješt  n kolik sta-
letí. Vedle uvedeného 
p jde o využití pozna-
ných skute ností a je-
jich zevšeobecn ní 
pro provád ní oprav 
kamenných most  
v rámci Programu TIP 
ministerstva obchodu 
a pr myslu R.  

1.  Doc. Z. Kutnar, CSc., Znalecký posudek o stavu 
hydroizolace Karlova mostu pro TSK hl. m. Prahy, 
Praha 1983.

2.  Konzulta ní a projektová  rma Mott MacDonald Praha, 
spol. s r.o. (MMD), zm nila v zá í roku 2011 sv j název 
na Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MM CZ).

3.  ICOMOS CHARTER – Principles for the analysis, 
conservation and structural restoration of architectural 
heritage – Rati  ed by the ICOMOS 14th General 
Assembly, by Victoria Falls, Zimbabwe, October 2003.

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

16 3/2012

vnitrek IPTT III 2012.indd   16 31.8.12   10:23
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



M žete uvést hlavní úkoly A.T. Kearney ve sv -
t  a v R?

A.T. Kearney je vedoucí sv tovou  rmou zabýva-
jící se manažerským poradenstvím. Spolupracujeme 
s nejv tšími spole nostmi a korporacemi ve všech 
hlavních odv tvích. Vrcholovému managementu 
p edních sv tových spole ností poskytujeme pomoc 
p i realizaci jejich strategických zám r . Radíme tedy 
spole nostem s transformací, jak zlepšit jejich výkon-
nost, vybrat správné dodavatele nebo jak vstoupit 
na nový trh. Nabídnout m žeme rozsáhlé zkušenosti 
v mnoha odv tvích a znalost, jak to d lají práv  ti nej-
lepší. Naším hlavním cílem je, již od založení spole -
nosti v roce 1926, p inést našim klient m ešení, která 
jsou praktická. Snažíme se tedy ešení vymyslet tak, 
aby její klienti byli schopni uvést do praxe. Jsme známí svým originál-
ním p ístupem a tvorbou ešení v úzké spolupráci s týmem klienta, 
abychom pro danou spole nost zajistili jejich maximální prakti nost 
a použitelnost. Naše doporu ení jsou koncipována tak, aby m la oka-
mžitý ú inek, ale také aby vytvo ená konkuren ní výhoda byla dlou-
hodob  udržitelná. 

Na eském trhu slaví spole nost A.T. Kearney v tomto roce již 
20. výro í. Naše jedine né postavení na trhu je založeno na boha-
tém know-how, které spole nost sdílí bez ohledu na hranice zem  
nebo Evropy a schopnosti p izp sobit jej lokálním pot ebám a pod-
mínkám. Pro naše nejv tší klienty pracujeme již dlouhodob  a in-
tenzita této spolupráce sv d í o tom, že jsou s ešeními, která pro 
n  tvo íme, a s jejich dopadem dlouhodob  spokojeni.

Jaká jsou o ekávání Vaší spole nosti od 1. ro níku sout že 
Best Innovator 2012 v R, zahájené v ervnu 2012?

Jak jste již zmínil, jedná se o první ro ník, a proto je náš tradi n  
primární cíl, kterým je poskytnutí co nejkvalitn jšího ešení, oboha-
cen o cíl nový – rozší ení pov domí o sout ži a o jejím zam ení 
a odlišení se od ostatních sout ží zam ených na inovace. Best 
Innovator je na trzích Evropy již od r. 2003 a b hem t chto let se 
sout že zú astnilo již p es 1 200 spole ností. Best Innovator je sou-
t ží pro spole nosti, které inovují nejenom své produkty, ale také 
služby, procesy nebo business plán. Sout ž tak nehodnotí pouze 
 nální inovaci, ale hlavn  inova ní procesy, jakými se zmín né ino-
vace docílí. Tím obohacuje stávající sout žní prost edí a umož uje 
zapojení i spole nostem, pro které samotná produktová inovace 
v eské republice není hlavním p edm tem innosti. 

Sout ž Best Innovator nabízí svým ú astník m, krom  samoz ejmé 
propagace v médiích, také další výhody. Vít zové sout že se stanou 
leny evropského klubu vít z  – European BestInnovator Club. Ten na-

bízí ídicím pracovník m v oblasti inovací platformu pro setkávání a pro 
diskusi o nejlepších metodách a p ístupech v ízení inovací.  Ani  nalisté 
nebudou ochuzeni, dostanou totiž zpracovanou záv re nou zprávu, 
která zhodnotí jejich inova ní procesy a jejich ízení. Všichni sout žící si 
v rámci sout že zrevidují své inova ní procesy a to je dle mého názoru 

to, co je pro spole nosti d ležité. Práv  ti, kdo se o svoji 
budoucnost aktivn  zajímají, shledají takovou „interní 
inventuru“ jako p ínosnou. 

Jak již bylo zmín no – na evropském trhu je sou-
t ž po ádána již desátým rokem a po celou dobu 
bylo naše know-how neustále vylepšováno. Se vší 
skromností lze tedy íci, že v oblasti inova ních pro-
ces  má sout ž Best Innovator bezkonkuren ní me-
todiku, která byla nap íklad použita v rámci projektu 
IMP3rove  nancovaného Evropskou komisí jako 
d ležitá platforma pro rozvoj oblasti ízení inovací 
a hodnocení inova ních proces  malých a st ed-
ních podnik . V ím, že spole nosti náš p ístup 
ocení a shledají sout ž prosp šnou a zajímavou. 
Naším dlouhodobým cílem je pokra ovat dalšími 

ro níky a p ipojit se tak dlouhodobé tradici, kterou sout ž ve sv t  
má a dále získávat informace a know-how, které nám indikuje stav 
na poli ízení inovací v jednotlivých zemích.

Jak se Vám jeví potenciál R ve srovnání s dalšími zem mi, 
ve kterých p sobí A.T. Kearney?

Sout ž Best Innovator se v eské republice koná letos poprvé, 
a proto zatím nemáme detailn jší data, ze kterých by bylo možné 
erpat. Prozatím mohu prozradit, že spole nosti projevují o sout ž 

aktivní zájem. Znamená to tedy, že si uv domují d ležitost inovací 
a jejich ízení a to je dobrou zprávou.

Sout ž je otev ená jak eským  rmám, tak i zahrani ním  rmám, 
které mají v esku svou pobo ku. O ekávám tedy, že individuální 
výsledky sout žících budou srovnatelné se spole nostmi p sobící-
mi na jiných trzích.Výhoda našeho hodnocení ú astník  sout že je 
ta, že používaná metodika je ve všech ú astnických zemích stej-
ná. Umož uje nám tedy srovnání spole ností také nap í  spektrem 
zemí, které sout ž Best Innovator po ádají. Velice se t ším na první 
porovnání výsledk .

M žete záv rem uvést n které informace o sob ?
Jsem vzd láním technik, ne ekonom, jako by mnozí z tená  p i 

profesi poradce v manažerském poradenství z ejm  o ekávali. Své 
univerzitní vzd lání jsem získal na Technické universit  v Dráž a-
nech. Po škole jsem se rozhodl v universitním prost edí ješt  n -
kolik let z stat, tentokrát jako u itel. Nakonec jsem se však rozhodl 
p esunout se z universitního prost edí do poradenství, kde pracuji 
již tém  20 let. Svou kariéru jsem za al v jiné poradenské spole -
nosti, odkud jsem odešel z pozice editele pro eskou republiku.  
Rozhodl jsem se však pokra ovat u t ch nejlepších a proto jsem se 
p ipojil k A.T.Kearney. Také její pražskou kancelá  jsem n kolik let 
vedl. Svým zam ením se specializuji na oblast energetiky a na au-
tomobilový pr mysl. V rámci spole nosti p sobím v regionu Centrál-
ní a Východní Evropy jako editel  pro oblast energetiky.

Za rozhovor pod koval
Pavel Švejda

Rozhovor s p edstavitelem A.T. Kearney 
Marianem Švr kem k sout ži Best Innovator

Vedení 18. 6. 2012
Jednání ídil prezident AIP R K. Šper-

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

 informovat sekretariát AIP R o zm nách 
kontakt  (tel., fax, e-mail) len  AIP R; 
zajistit vzájemné odkazy web stránek AIP 

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

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

 na dalším jednání vedení AIP R p ed-
ložit informaci o programu spolupráce 
s TPS

 ešit podmínky pro p ípravu Institutu pro-
fesní p ípravy poradc ; informaci p edlo-
žit na dalším vedení AIP R

 byla zahájena sout ž Best Innovator (A.T. 
Kearney; lenem poroty P. Švejda), další 
informace na www.bestinnovator.com 

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
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informaci K. Šperlinka a dalších p ítom-
ných o aktuální situaci v oblasti VaVaI 
v R:
–  p íprava rozpo tu VaVaI na další období 

(nebylo schváleno navýšení o 600 mil. 
K  na program TIP v p sobnosti MPO; 
pokles prost edk  pro aplikovaný vý-
zkum ve výši cca 2 mld. K  s ohledem 
na podporu Center výzkumu)

–  p íprava Národní politiky VaVaI – ne-
budou prost edky na pr myslový VaV; 
zodpovídá Z. Frolík

–  ídící a kontrolní výbor OP MMR, V 
OP VaVpI – problémy velkých center, 
nap . ELI a BIOTECH

–  vláda projednala SF 2014 – 2020 – 6 
priorit (inovace pod MPO)

–  Horizont 2020 – pom r základního 
a aplikovaného výzkumu 1:1 

–  jednání orgán  E! v Budapešti v tomto 
týdnu –  nancování Eurostars

–  80 % pr myslu v R vlastní zahrani ní 
majitelé; velké  rmy se st hují do za-
hrani í (výše daní)

–  udržitelnost Center v rámci VaVpI – 
do roku 2015 plánován vznik nových 
v deckých pracovních míst

–  ú inným nástrojem jsou inova ní vou-
chery (nové projekty; JMK, KVK, LBK, 
KHK, ZLK, hl. m. Praha)

–  v rámci PRVEK p ipravována RIS hl. m. 
Prahy

–  pror stový balí ek – odpo et náklad  
na nákup VaV

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o výsledcích jednání 
projektového týmu Technologický pro  l 

R dne 12. 6. 2012:
–  ZO  projektu Technologický pro  l R 

(ME 950) dne 21. 12. 2011 potvrdilo 
výborné výsledky p i jeho ešení; v pr -
b hu jednání bylo konstatováno, že 
projekt nelze ešit vzhledem ke zm n  
podmínek v rámci programu KONTAKT 
MŠMT

–  v pr b hu roku 2012 probíhají jedná-
ní o podpo e ešení projektu s MPO 
(P. O ko), MŠMT (I. Wilhelm, M. Zaorá-
lek)a TA R (R. Bízková); tato jednání 
nebyla dosud ukon ena

–  od 1. 1. 2012 AIP R provozuje www.
techpro  l.cz, v sou innosti se leny 
a partnery používá vydaný CD ROM 
Technologický pro  l R, verze 12; 
p ipravuje vydání CD ROM, verze 13 
– vše bez podpory projektu; projekt 
Technologický pro  l R od 1. 1. 2013 
je p ipravován

–  v pr b hu roku 2012 postupn  stoupá 
m sí ní návšt vnost www.techpro  l.cz 
na cca 6 tis.

–  je zajiš ována aktualizace všech ástí 
Technologického pro  lu R (v pr b hu 
tohoto roku do dnešního dne v databázi 
TP R aktualizovány záznamy cca 200 
subjekt , dopln ny inova ní produkty 
v rámci Ceny Inovace roku 2011, aktu-
alizovány dokumenty o inova ním pod-
nikání aj.) 

 doporu ení projektového týmu ke struktu-
e Technologického pro  lu R:

–  zajiš ovat aktualizaci všech ástí TP R
–  do databáze TP R za adit projekty OP 

VaVpI 

 dokon it jednání s MPO, MŠMT, TA R 
aj. o podpo e projektu Technologický pro-

 l R od 1. 1. 2013; informaci o dalším 
postupu p edložit 72. vedení AIP R

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o struktu e programu 
19. mezinárodního sympozia INOVACE 
2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací 
v R (4. – 7. 12. 2012): 
19. mezinárodní sympozium (4.–7. 12. 

2012)
Úterý, 4. 12. 2012
10.00 Plenární sekce (sál . 418, SVTS)
16.00 Vernisáž výstavní ásti a k est CD 

ROM Technologický pro  l R, verze 13 (4. 
patro SVTS)

18.00 Setkání vystavovatel  a ú astník  
INOVACE 2012 (Klub technik  SVTS)

St eda, 5. 12. 2012 
10.00 Celostátní konference projektu 

SPINNET (sál . 418, SVTS)
15.00 Vyhlášení výsledk  sout že o nej-

lepší studentský inovativní podnikatelský 
zám r (divadlo Klub Lávka)

tvrtek, 6. 12. 2012
10.00 Mezinárodní spolupráce ve VaVaI 

– programy dvoustranné spolupráce (Aktivi-
ta Mobility, KONTAKT II, GESHER/MOST) 
a mnohostranné spolupráce (COST, EURE-
KA a Eurostars (sál . 418, SVTS)

18.00 Vyhlášení výsledk  Vizioná i 
Pátek, 7. 12. 2012 
10.00 P edání ocen ní v rámci 17. ro -

níku sout že o Cenu Inovace roku 2012 
(Hlavní sál Senátu P R)

13.00 Jednání orgán  AIP R (vybraný 
salonek Senátu P R)

19. mezinárodní veletrh invencí a ino-
vací (4. – 7. 12. 2012)

platí struktura výstavních sekcí uve ejn -
ná v písemné informaci INOVACE 2012 

Výstavní ást se uskute ní v p ízemí a 4 
NP budovy SVTS

–  P ihlášené produkty do sout že o Cenu 
Inovace roku 2012

–  Nov  za adit projekt SPINNET a další 
projekty a aktivity len  a partner  AIP R 
(projekty OP VaVpI, OP Prosperita, aj,)

–  Prezentace vystavovatel  (u jejich 
poster ) – garantují vystavovatelé

Informa ní centrum INOVACE 2012 
(místnost . 137, 1. patro SVTS)

17. ro ník Ceny Inovace roku 2012
platí podmínky uve ejn né v písemné in-

formaci INOVACE 2012 a v p íloze Trans-
fer technologií v ip tt 2/2012, str. XI–XII; 
na webu AIP R (www.aipcr.cz); brožura 
Cena Inovace roku 2012 

Další postup:
 zaslat doporu ení k obsahové p íprav  
INOVACE 2012 – téma pro vystoupení 
v rámci sekcí s p ednášejícím; do ešit 
sou innost s A.T.Kearney p i vyhlašování 
výsledk  sout že Best Innovator, výstav-
ní sekce se zd vodn ním 
–  p edložit program INOVACE 2012 (pro-

gram jednotlivých sekcí mezinárodního 
sympozia) vedení AIP R 17. 9. 2012 

–  p edložit návrh p edpokládaného roz-
sahu ú asti zastupované organizace 
ve výstavní ásti INOVACE 2012, p ed-
pokládaného po tu p ihlášených produk-
t  do sout že o Cenu Inovace roku 2012

–  aktuální informace k p íprav  a hodno-
cení INOVACE 2012 budou umís ovány 
na www.aipcr.cz

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
aktuální informace P. Švejdy, S. Holého 
a P. Kotena:
–  seminá  Inova ní potenciál R, Praha, 

5. 9. 2012 (str. 4 obálky ip tt 2/2012; 
www.aipcr.cz)

–  ú ast AIP R na veletrhu FOR ARCH, 
Praha, 18. – 22. 9. 2012, výstavní stá-
nek, seminá  Galerie inovací 20. 9. 
2012, Konferen ní centrum vstupní 
haly, sál 2 (str. 2 obálky)

–  ú ast AIP R na veletrhu Vienna Tec, 
Víde , 9. – 12. 10. 2012, prezentace 
v rámci spole né expozice s Czech-
Trade; zájemci o ú ast zašlou žádost: 
misarova@aipcr.cz (str. 42) 

–  p íprava ocen ní – medailí pro zaslouži-
lé pracovníky inženýrských profesí 

–  mezinárodní konference SJ 6. – 7. 11. 
2012 a seminá  Národní cena kvality, 
27. 11. 2012 (str. 26)

P. Š

Z jednání vedení AIP R
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SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR

Výbor 8. 6. 2012
Jednání ídil prezident SVTP R P. Švejda. 
V jeho pr b hu byly projednány všechny plá-

nované úkoly a schváleny nejd ležit jší záv ry 
(zápis z výboru je umíst n na www.svtp.cz):

 prezentovat VTP v asopisu Inova ní 
podnikání a transfer technologií – VTP 
UPOL spolu s obsahovým lánkem o pl-
n ní funkcí VTP UPOL

 lenové výboru SVTP R vzali na v do-
mí informaci P. Švejdy o stavu informací 
na www.svtp.cz, ást Dokumenty SVTP 

R / Zprávy z region  
 zasílat žádosti o akreditaci VTP, které plní kri-
téria pro akreditaci (mailem: svejda@svtp.cz)

 výbor SVTP R schválil uskute n ní me-
zinárodní porady editel  VTP s celostát-
ní konferencí projektu SPINNET: v roce 
2013 v TC Hradec Králové ve dnech 6. – 
7. 6., v roce 2014 ve VTP UP v Olomouci 
ve dnech 5.–6. 6. 

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

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

 lenové výboru SVTP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o pr b hu 11. etapy 
akreditace

 lenové výboru SVTP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o aktuálním stavu p í-
pravy publikace VTP v R

11.20–11.40 Diskuse
Zástupci partner  projektu a hosté
11.40–12.10 p estávka (káva, zákusky) 
12.10–12.30 Nejlepší podnikatelský zá-
m r – zkušenosti ze Zlínského kraje
Petr Kone ný, regionální projektový manažer 
12.30–12.50 Studentské stáže v Jiho es-
kém regionu
Jaroslav Lakomý, regionální projektový 
manažer
12.50–13.20 Diskuse
Zástupci partner  projektu a hosté
13. 20–13.30 Záv ry dopolední ásti
Pavel Švejda
13.30–14.30 ob d (v hotelu Park Inn)
14.30–16.20 Porada editel  – 1. ást – 
konferen ní místnost PLATANUS, hotel 
Park Inn Ostrava – ídí Pavel Švejda

 – kontrola pln ní záv r  porady editel  
VTP v Havlí kov  Brod , 9. – 10. 6. 2011

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

 – p edání akredita ních osv d ení v rámci 
11. etapy akreditace (pr b žná akredita-
ce VTP v R s platností do 31. 12. 2013)

 – p íprava publikace „VTP v R“
 – informace z 1. dne celostátní konference 
projektu SPINNET

P esun do PI VŠB-TUO
(objednaný autobus – odjezd v 16.30)
17.00–18.20 Prohlídka Podnikatelské-

ho inkubátoru VŠB-TU Ostrava
(objednaný autobus – odjezd v 18.30)
19.00–21.00 – Spole enský ve er s vý-

m nou zkušeností z projektu SPINNET 
v konferen ní místnosti PLATANUS, hotel 
Park Inn Ostrava

8. 6. 2012, pátek – konferen ní místnost 
PLATANUS, hotel Park Inn Ostrava

8.30 – Výbor SVTP R
9.30 – Projektový tým NS VTP v R 

a komise pro akreditaci VTP
10.30 – Porada editel  – 2. ást, se 

záv ry 

 lenové výboru SVTP R schválili koop-
taci Jany Michkové do výboru SVTP R 
se zodpov dností za Karlovarský kraj 

 lenové výboru SVTP R schválili len-
ství VTP Brno (zástupce v SVTP R Petr 
Kostík) a HUB Praha (zástupce v SVTP 

R Zden k Rudolský)
 uzav ít Dohodu SVTP R s VTP v Srbsku, 
informovat obchodního radu R v Srbsku

 M. Dittrich informoval o p íprav  školení 
pracovník  VTP „desatero transferu tech-
nologií a znalostí“

 P. Kostík, VTP Brno, informoval o p ípra-
v  konference na MSV 2012 v Brn  – 
možnost vystoupení zástupce SVTP R 
– sd lit téma

Konferenci SPINNET i poradu editel  
VTP ídil prezident SVTP R a koordinátor 
žadatele projektu SPINNET P. Švejda. Jed-
nání se ú astnili zástupci všech 12 partner  
projektu SPINNET, zástupci 25 provozova-
ných VTP v R, zástupci p ipravovaných 
VTP v R, MPO, CzechInvestu a hosté. 
Konference a porady se zú astnilo celkem 
65 osob.

V pr b hu dvoudenního setkání se usku-
te nila tato jednání:

 7. 6. 2012: 3. jednání pracovního týmu 
projektu SPINNET

 8. 6. 2012: 89. výbor SVTP R, 35. pro-
jektový tým Národní sí  VTP v R a 29. 
komise pro akreditaci VTP

Program:
7. 6. 2012, tvrtek – konferen ní místnost 
PLATANUS, hotel Park Inn Ostrava
9.30 – registrace
10.00–10.20 Zahájení, Vysoká škola bá -
ská – TU Ostrava a podpora inovací
Miroslav Neulinger, editel PI VŠB-TU Ostrava
10.20–10.40 Cíl, klí ové aktivity a partne-
i projektu SPINNET

Pavel Švejda, prezident SVTP R, koordi-
nátor žadatele projektu SPINNET
10.40–11.00 Zkušenosti s prací se stu-
denty – studentské sout že a stáže
Ji í Herinek, regionální projektový manažer
11.00–11.20 Nejvýznamn jší inova ní ak-
tivity Královéhradeckého kraje, jejich 
výsledky a dopady
Martin Dittrich, regionální projektový manažer

Celostátní konference projektu 
SPINNET a Mezinárodní porada 

editel  VTP
Ve dnech 7 – 8. ervna 2012 se v ho-

telu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava 
– Orchard Hotel a.s, Hornopolní 3313/42, 
702 00 Moravská Ostrava a v Podnikatel-
ském inkubátoru VŠB – TU Ostrava, Stu-
dentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba 
uskute nila celostátní konference projektu 
SPINNET, . CZ 1.07/2.4.00/17.0094 a me-
zinárodní porada editel  VTP.
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 – informace o projektech v rámci programu 
PROSPERITA (Z. Mat jí ková, M. Ulri-
chová, P. Kolá )

 – doporu ení k projektu SPINNET
 – INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje 
a inovací v R, 4. – 7. 12. 2012; prezen-
tace SVTP R, VTP a inova ních  rem 
umíst ných ve VTP; p ihlášky do 17. ro -
níku sout že o Cenu Inovace roku 2012; 
p íprava celostátní konference SPINNET 
a celostátního kola sout že o nejlepší 
podnikatelský zám r, 5. 12. 2012 v Praze
12.30 – ob d, odjezd ú astník

K jednotlivým ástem programu:
Celostátní konference projektu SPINNET
V úvodu jednání p ivítal ú astníky Pavel 

Švejda, prezident SVTP R a koordinátor 
žadatele projektu SPINNET.

V rámci diskuse a záv r  dopolední ásti 
byly p edloženy tyto nejd ležit jší informace:
 – nástroje pro oslovování  rem (J. Michková)
 – zam ení na inova ní  rmy, stáže ve  r-
mách, propojení VŠ s komer ní sférou, 
p íp. se zahrani ím, technické vzd lávání, 
zkušenosti s propojením inova ních  rem 
s rizikovým kapitálem (Z. Mat jí ková)

 – návrh zp sobu  nancování VaVaI v dal-
ších letech na jednání Asociace emerit-
ních rektor  (P. Švejda)

 – regionální projektoví manaže i a jejich 
vztah k partner m projektu (P. Švejda)

 – BIC family, ostravský fond, rakouský fond, 
po úsp chu prodej  rmy (J. Chaloupka)

 – pr b žné zasílání podklad  k  nancování 
projektu, uvád t správné názvy, období, 
partnera, pod kování BIC Brno, UJEP, 
MENDELU, VŠB-TUO (J. T mová)

 – spolupráce s MENDELU, ustavení dok-
torského týmu (V. H iba)

 – stáže student  (R. Honzátko)
 – využití/zapojení ostatních VTP v projektu 
SPINNET (M. Dittrich)

Porada editel  VTP
Ke kontrole pln ní záv r  poslední po-

rady v Havlí kov  Brod  ve dnech 9. – 10. 
6. 2011 konstatoval P. Švejda, že úkoly jsou 
spln ny nebo pr b žn  pln ny. 

P. Švejda informoval o stávajícím stavu 
Národní sít  VTP v R (údaje o akredi-
tovaných, dalších provozovaných a p i-
pravovaných VTP, které tvo í tuto sí , jsou 
na www.svtp.cz, v elektronickém katalogu 
VTP SVTP R a jsou uve ejn ny v ip tt 
2/2012, strana IX p ílohy TT). Poukázal 
na p etrvávající nedostatky v aktualizaci 
údaj  o jednotlivých VTP v tomto katalogu, 
což oslabuje postavení jednotlivých VTP p i 
jejich sou innosti s tuzemskými a zahra-
ni ními partnery. Uvedl p íklady informací 
z jednotlivých kraj  – mezi nejlepší pat í 
Olomoucký, Královéhradecký, Zlínský; žád-
né informace nap . z Pardubického kraje 
a kraje Vyso ina.

Dále informoval o probíhající pr b žné 
11. etap  akreditace VTP v R s platnos-
tí do 31. 12. 2013, rozhodnutí o akreditaci 
jsou p edávána po spln ní akredita ních 
podmínek a schválení komisí pro akredita-
ci VTP na základ  mailové žádosti o akre-
ditaci jednotlivých VTP (svejda@svtp.cz). 
Podkladem k ud lení akreditace jsou údaje 
uve ejn né na webu SVTP R, v Elektro-
nickém katalogu VTP SVTP R. Vyzval 

p ítomné editele VTP, které spl ují podmín-
ky akreditace, k zaslání žádostí o akreditaci. 
K mezinárodní spolupráci využívat údaje 
umíst né na www.svtp.cz, ást zahrani ní 
partne i.

Poté p edali P. Švejda a J. Lakomý roz-
hodnutí o akreditaci zástupci V decko-
-technologického parku Ostrava, a.s. Ro-
manu Michalcovi a V deckotechnickému 
parku a Podnikatelskému inkubátoru ež 
Ji ímu Rousovi.

K dnešnímu dni je v Elektronickém kata-
logu VTP SVTP R 10 akreditovaných VTP, 
33 dalších provozovaných a 7 p ipravova-
ných VTP.

K p íprav  publikace „V deckotechnické 
parky v R“ podal J. Lakomý tyto informace 
– doplnit údaje z programu Prosperita I. a II., 
neúplné informace o VTP, aktualizovat údaje 
v elektronickém katalogu VTP SVTP R, od-
kazy, údaje o inova ních  rmách;

 – p ipravit Dodatek ke smlouv  s MPO 
– prodloužení termínu p edání publika-
ce MPO s ohledem k termínu ukon ení 
schválení p edložených projekt  v rámci 
aktuální výzvy – 27. 9. 2012 (Z. Mat jí -
ková, P. Švejda)

 – sd lit po et výtisk  publikace VTP v R 
pro pot ebu VTP, za azených v publikaci

K informaci z 1. dne celostátní konfe-
rence projektu SPINNET sd lil P. Švejda 
tyto nejd ležit jší informace: 

 – využití kancelá e B-137, Novotného lávka 
5, Praha 1 pro projekt SPINNET – projek-
tové pracovišt , možnost využití p i jed-
nání s partnery, vým na zkušeností

 – exkurze k partner m projektu, p íjem 
nebo vyslání stážisty – vyhodnotit zájem

 – zájem  rem o studenty dle zam ení, 
dlouhodobé stáže

 – p ipraveno výb rové ízení na www.spo-
luprace.org partnera CzechInvest (oslo-
veno 7 dodavatel , 26. 6. 2012 ukon ení 
p íjmu nabídek, J. Lakomý ve výb ro-
vé komisi, v zá í 2012 spušt ní portálu 
spoluprace.org.

 – pr b žn  uskute ovat regionální work-
shopy 

V rámci diskuse a záv r  odpolední ásti 
byly p edloženy tyto další informace:

 – informace o úhrad  lenských p ísp vk  
SVTP R – dosud uhradilo 49 právnic-
kých osob z 54 a 9 z 12 platících fyzic-

kých osob – mailem zaslány upomínky (I. 
N me ková)

 – prezentace SVTP R a projektu SPI-
NNET na veletrhu FOR ARCH 2012, 18. 
– 22. 9., Praha a Vienna Tec 2012, 9. – 
12. 10., Víde  (P. Švejda)

Prohlídka PI VŠB-TU Ostrava
M. Neulinger seznámil ú astníky s vizí,  -

nancováním a aktuálními úkoly tohoto VTP, 
s nabídkami za ínajícím podnikatel m, pod-
porou zakládání spin-off. 

Poté následovala prezentace  rem GOTEC, 
J. Popelek a AstrumQ Interactive, A. Vyka.

Po p íjezdu do hotelu dále následoval 
spole enský ve er s vým nou zkuše-
ností v rámci projektu SPINNET, na kte-
rém si p ítomní ú astníci individuáln  vym -

ovali zkušenosti z dosavadních dvou moni-
torovacích období a konzultovali cíle a úkoly 
t etího monitorovacího období.

V úvodu druhého dne se uskute nila 
jednání 89. výboru SVTP R, 35. projek-
tového týmu Národní sí  VTP v R a 29. 
komise pro akreditaci VTP. Zápisy z t ch-
to  jednání jsou umíst ny na www.svtp.cz. 

Od 10.30 hodin seznámili Z. Mat jí ková 
s aktuálním stavem programu Prosperita 
II a souvisejícími podmínkami schvalování 
projekt , M. Ulrichová se zadáváním ve-
ejných zakázek od 1. 4. 2012 (obecné 

principy, zadávací dokumentace, hodnotící 
kritéria, zve ejn ní lh ty, hodnocení nabí-
dek), P. Kolá  s aktuálním stavem projekt  
v rámci program Prosperita II, výzvy OPPI 
(nap . Nemovitosti, Patent, Potenciál, Roz-
voj, Inovace, Ekoenergie), projekt Czech 
ekosystém (seznam skaut , seed fond), 
program Czech Accelerátor.

Oba vystupující odpovídali na dotazy p í-
tomných. P. Švejda v záv ru pod koval hos-
t m za kvalitní vystoupení a potvrdil zájem 
o další spolupráci SVTP R s MPO a Cze-
chInvest v této oblasti.

V další ásti jednání informoval P. Švejda o:
 hlavních úkolech projektu SPINNET pro 3. 
monitorovací období (budou dále sledová-
na v rámci pracovního týmu projektu SPI-
NNET, v souvislosti s postupem, projedna-
ným na jednání 89. výboru SVTP R):
–  uskute nit regionální kola sout že 

o nejlepší studentský podnikatelský zá-
m r, p ípadn  prezentaci t chto zám r  
s nominací do celostátního kola do 31. 
10. 2012

Z jednání konference SPINNET a mezinárodní porady editel  VTP
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–  ustavit studentské týmy
–  p ipravit tuzemské stáže popularizátor  

VaV
–  p ipravit stínování student  ve  rmách
–  p ipravit dlouhodobé stáže student  

ve VTP
–  spustit portál spoluprace.org
–  uskute ovat další regionální workshopy 
–  p íprav  ú asti SVTP R, VTP a ino-

va ních  rem v nich umíst ných v jed-
notlivých ástech INOVACE 2012, Tý-
den výzkumu, vývoje a inovací v R 
(4. – 7. 12. 2012):

–  sympozium (19. ro ník) – v rámci Me-
zinárodní v deckotechnické spolupráce 
6. 12. 2012 prezentovat vybrané VTP 

–  veletrh invencí a inovací (19. ro ník) – 
prezentovat projekt SPINNET, Národní 
sí  VTP v R, jednotlivé VTP a inova ní 
 rmy v nich umíst né 

–  Cena Inovace roku 2012 (17. ro ník) – p i-
hlásit inova ní produkty inova ních  rem 
do sout že (podmínky viz www.aipcr.cz)

–  v rámci INOVACE 2012 se uskute ní 2. 
celostátní konference SPINNET a celo-
státní kolo sout že o nejlepší podnika-
telský zám r (5. 12. 2012, Praha) 

–  v ip tt 4/2012 uve ejnit p ílohu – anota-
ce úsp šných podnikatelských zám r  
v rámci celostátního kola sout že o nej-
lepší studentský podnikatelský inova ní 
zám r

–  VTP v R se mohou p ihlásit svými 
projekty do programu dvoustranné 
v deckotechnické spolupráce Aktivi-
ty MOBILITY, vyhlašovanému MŠMT; 
p edány informa ní materiály KON-
TAKT 2012 (ú astník m byly dále 
k dispozici tyto materiály: INFO desky 

projektu SPINNET, ip tt 2/2012, CD 
ROM Technologický pro  l R, verze 
12; brožura Cena Inovace roku 2012 
s p ihláškou; INOVACE 2012, Týden 
výzkumu, vývoje a inovací v R) 

Celostátní konference projektu SPINNET 
a mezinárodní porada editel  VTP byly hod-
noceny jako velmi úsp šné, byly spln ny cíle 
konference, byly projednány otázky zaklá-
dání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP 
v R v etn  spolupráce s mezinárodními 
partnery a byla ocen na dlouholetá spolu-
práce SVTP R s MPO a CzechInvest. 

P. Švejda pod koval p edstavitel m PI 
VŠB-TU Ostrava za vytvo ení velmi dob-
rých podmínek pro uskute n ní celostátní 
konference a mezinárodní porady, zejména 
M. Neulingerovi a M. Procházkové.

Celý zápis v etn  fotogalerie je umíst n 
na www.svtp.cz.

Další mezinárodní porada editel  VTP 
se uskute ní spolu s celostátní konfe-
rencí projektu SPINNET v Technologic-
kém centru Hradec Králové ve dnech 6. 
– 7. ervna 2013. 

P. Š.

Konference IASP 2012
Ve dnech 17. – 20. 6. 2012 se v Tallinnu 

konala 29. sv tová konference meziná-
rodní spole nosti v deckotechnických 
park  (dále jen Konference). Lze bez vý-
hrady konstatovat, že Konference m la vel-
mi vysokou odbornou úrove ; ú astnilo se 
ho p es 300 ú astník  z celého sv ta a byla 
mu v nována zna ná pozornost ze strany 
hostitelské zem  (ú ast estonského prezi-
denta a ministra hospodá ství). 

Jednání konference se zabývalo velmi 
širokou škálou témat, za nejzajímav jší 

a nejd ležit jší lze považovat zejména in-
kubace  rem a akcelera ní programy pro 
inkubované  rmy, nové ekonomické modely 
a modely ízení pro v deckotechnické par-
ky dále jen VTP), nové koncepty podpory 
pro hi-tech start-upy, internacionalizaci pro-
st ednictvím tzv. „soft landing“ (zasídlení za-
hrani ních  rem ve VTP), smysl inkubátor  
ve venkovských oblastech, oborové zam -
ení VTP a jeho modi  kace v souladu s po-

žadavky trhu apod.
Za nejd ležit jší poznatky z p ednese-

ných referát  a diskuse, platné bez výhra-
dy i pro eské VTP a systém jejich podpory, 
považuje autor lánku zejména vícezdro-
jové  nancování, nutnost zapojení riziko-
vého kapitálu do akcelerace za ínajících 
 rem (týká se zejména oblasti ICT), d raz 
na budování vysoce kvalitních „zelených“ 
budov, jejichž sou ástí jsou i laborato e pro 
zasídlené  rmy, pro pot eby VTP, zam ení 
VTP na obory s vysokou p idanou hodno-
tou (zejména biotech a ICT), kompenzo-
vání nedostatku univerzitních start-up  
zasídlováním jiných technologických  rem 
v etn  zahrani ních apod.

Je velmi zajímavé, že vysokou úrove  
znalostí i pokroku v oblasti VTP prokazo-
vali i zástupci zemí, které si obvykle s touto 
problematikou nespojujeme, jako nap íklad 
Íránu nebo Jihoafrické republiky. 

Dále byly také prezentovány výsledky 
Sv tového pr zkumu VTP 2012. Dle infor-
mací autora se zpracováním t chto výsled-
k  v etn  jejich porovnání se situací v R 
v etn  ú innosti programu Prosperita za-
bývá agentura CzechInvest. Tuto iniciativu 
lze, i vzhledem k p íprav  Programovacího 
období 2014 – 2020, je možno p ivítat a na-
pjat  o ekávat její výstupy.

Jako jediné negativum Konference lze 
hodnotit neú ast zástupc  eských VTP.

Petr Porák

Ze zprávy vyjímáme nejd ležit jší výsledky 
innosti:
Pro rozvíjení všech aktivit je nutné jejich 

 nan ní zabezpe ení. To umož ují projekty 
spole nosti  nancované ze státního rozpo -
tu pro VaVaI v gesci MŠMT. Dne 31. 1. 2012 
prob hla na UMI FSI VUT v Praze opo-
nentní jednání dvou projekt :

 – “OKO pro nové materiály a technolo-
gie“ – LE 11003, ešení projektu 3/2011-
12/2014, ešitel doc. K. Šperlink

 – „Ú ast SNMT na rozvoji výzkumu na-
notechnologie a nanomaeriál  v rámci 
EU“ – LA 09045, 3/2009-12/2012, ešitel-
ka Ing. J. Shrbená

ešení obou projekt  bylo vysoce hod-
noceno a doporu eno jejich dokon ení. 
Pro období 3/2012-12/2014 byl MŠMT 
schválen nový projekt „Zastoupení S-
NMT v ídících orgánech odborných 
materiálových spole ností v zahrani í“, 
ešitel Ing. J. Krej ík. Tyto projekty jsou so-

lidní základnou pro napl ování všech úkol  
spole nosti, které jsou mimo ádn  rozsáh-
lé. V prvé ad  se spole nost a její lenové 
podílí na po ádání mezinárodních a národ-
ních konferencích.

 – „METAL 2011“, 18.–20. 5. 2011, Brno, 
340 ú astník  z 12ti zemí, 324 p edná-
šek, 53 poster

 – „P ínos metalogra  e pro ešení výrobních 
problém “, 14.–16. 6. 2011, Lázn  Libver-
da, 72 ú astník  z R, 43 p ednášek

 – „NANOCON 2011“, 21.–23. 9. 2011, Brno, 
355 ú astník  z 28mi zemí, 94 p edná-
šek, 152 poster .

 – „Zvyšování komponent v energetických 
za ízeních v elektrárnách“, 18.–20. 10. 
2011, Srní, 180 ú astník  z R.

 – „Seminá  NANOTECHNOLOGIE“, 11. 4. 
2011, Praha, 40 ú astník  z R, 5 ze SNS.

SNMT spolupracuje s adou sv tových 
materiálových spole ností. V r. 2011 se po-
da ilo zvolení doc. Ing. Jany Horníkové, CSc. 
do ídícího výboru FEMS (Federace evrop-
ských materiálových spole ností). Pracovaly 
dv  „Chapters“- ASM a SAMPE, které ídili 
prof. J. Kliber a Ing. J. Krej ík. Prezident spo-
le nosti je místop edsedou „BIAC Technolo-
gy Committee. V ENMAT (European Network 
of Materials Research) zastupují spole nost 
prof. J. Švejcar a Ing. J. Krej ík. Doc. K. Šper-
link je delegátem R v priorit  . 4. 7. RP EU, 

Generální shromážd ní
Uskute nilo dne 19. 5. 2012 v hotelu Vo-

ron ž v Brn  v rámci konference METAL 
2012 (informace o konferenci je umíst na 
v p íloze TT, str. V – VI) s tímto programem:

 Zahájení, uvítání len  a host
 Volba p edsedajícího, mandátové a návr-
hové komise

 Zpráva o innosti od kv tna 2011 do dub-
na 2012

 Zpráva hospodá e
 Zpráva kontrolní komise
 Diskuse ke zprávám
 Úprava stanov
 Informace o ud lení Ceny SNMT a vy-
stoupení jejího nositele 

 Schválení usnesení GS
 Záv r
Jednání GS ídil Ing. Ji í Krej ík, CSc.

Zpráva o innosti:
Byla p ednesena prezidentem spole nos-

ti doc. Ing. Karlem Šperlinkem, CSc., FEng. 
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HLR v programech EUREKA a EUROST-
ARS, prof. J. Švejcar je reprezentant v pro-
gramu COST, Ing. J. Shrbená lenkou HLG 
priority . 4. 7. RP EU. lenové spole nosti 
jsou aktivní ve v deckých radách univerzit 
a výzkumných organizací, v habilita ních 
a profesorských komisí, radách program  
VaV, monitorovacích výborech SF, hodnotitel-
ských komisích apod.

Dále prezident ocenil mimo ádný p ínos 
Ing. J. Shrbené p i vedení Nanosekce SNMT.

Vedle sborník  z konferencí SNMT vy-
dala v r. 2011 v rámci projektu OKO pub-
likaci „Pr vodce ve ejné podpory výzkumu, 
vývoje a inovací v R“, ISBN 978-80-87294-
27-7. SNMT je rovn ž spoluvydavatelem 
asopisu „Engineering Mechanics“, ISSN 

1802-1484.
V záv ru pod koval všem len m spole -

nosti, len m V a KK.

Usnesení GS
Generální shromážd ní, které se konalo 

24. kv tna 2012 v Brn :
 P ijímá a schvaluje
1.1  zprávu o innosti ídícího výboru 

SNMT za období od minulého Ge-
nerálního shromážd ní, p ednesenou 
prezidentem spole nosti doc. Ing. K. 
Šperlinkem, CSc.,

1.2  zprávu o hospoda ení v roce 2011, 
p edloženou hospodá em spole nosti 
Ing. L. Krausem, zprávu revizní ko-
mise za rok 2011 p ednesenou p ed-
sedou kontrolní komise spole nosti 
Ing. V. O enáškem CSc.

2. Schvaluje
2.1 výši lenských p ísp vk  na rok 2013 
 inící: pro individuálního lena 300 K
  pro studenta a nepracujícího d chodce 

50 K
  kolektivního lena – 1000 K  plus 5000 K  

poplatek za služby
  kolektivního lena zastupujícího n kte-

rou organiza ní jednotku vysoké školy 
– 2000 K  

2.2  zm nu stanov (up esn ní doru ovací 
adresy a bodu 3 v l. 14)

3. Ukládá
ídícímu výboru:

3.1  nadále plnit úkoly uložené ídícímu vý-
boru volebním Generálním shromážd -
ním z roku 2011.

3.2  a) Zabezpe it ešení projekt , jejichž 
nositelem je SNMT,

  b) zabezpe it innost ASM Czech Chapter 
a SAMPE Czech Chapter,

  c) trvale aktualizovat WEB stránky SNMT 
a pokra ovat ve vydávání Zpravodaje,

  d) zabezpe it uspo ádání (p ípadn  za-
jišt ní ú asti) p ipravovaných akcí,

  e) zabezpe it innost Nanosekce.
3.3 Pracovat ve skupin  ENMAT.
3.4 Zam it pozornost na oblast celoživotní-
ho vzd lávání.
3.5 Aktivizovat skupiny mladých odborník .
3.6 Provést kontrolu lenství (zaplacené 

p ísp vky) a postupovat dále podle stanov 
spole nosti.
3.7 Zaslat toto usnesení všem len m.
3.8 Zajistit zm nu stanov na Ministerstvu 
vnitra eské republiky. 
4. Bere na v domí
ud lení ceny SNMT za rok 2012 Ing. Vla-
divoji O enáškovi, CSc. 

prof. Ing. Ji í Kliber, CSc.
prof. Ing. Pavel Šandera, Ph.D.

Cena SNMT

Ze života
Nejv tší objem prací byl v období od po-

slední zve ejn né informace v této rubrice 
v nován p íprav  a zajišt ní valného shro-
mážd ní Asociace výzkumných organizací 
a pln ní úkol  vyplývajících z jeho usnesení. 
Informace o pr b hu a záv rech tohoto shro-
mážd ní byla publikována v ip&tt . 2/2012. 

Valné shromážd ní AVO krom  jiného 
konstatovalo, že Asociace má své nezastu-
pitelné místo v systému výzkumu, vývoje 
a inovací v R jako kvali  kovaný a d v -
ryhodný partner p i ešení otázek podpory 
a rozvoje výzkumu a vývoje v R s cílem 
ešení aktuálních i perspektivních ekono-

mických a spole enských problém . Další 
zam ení innosti AVO by m lo nejen navá-
zat na tyto úsp šné stránky jeho dosavadní 
historie, ale rozší it a doplnit tuto innost 
o nové p ístupy a témata. P edsednictvo 
AVO se bude muset ve spolupráci s len-
skou základnou systematicky v novat hle-
dání a identi  kaci nových nosných témat pro 
innost AVO. Následující období musí však 

být charakteristické hledáním nejen nových 
myšlenek, ale i hledáním nových vhodných 
osobností pro jejich budoucí uskute ování. 
Z t chto d vod  zajišt ní další dlouhodobé 
perspektivy AVO se p edsednictvo rozhodlo 
zve ejnit oznámení o vyhlášení výb rového 
ízení na pracovníka v manažerské pozici 

(viz dále v této rubrice AVO).

P ehled vybraných aktivit AVO
 Hlavní b žnou inností AVO byla jako ob-

vykle poradenská innost v oblasti stáva-
jících projekt  výzkumu a vývoje a vyhlašo-
vaných dalších program  podpory výzkumu 
a vývoje. Konkrétní dotazy se týkaly p ede-
vším podmínek vyhlášení nových progra-
m  podpory výzkumu a vývoje a uplatn ní 
zásad „Rámce Spole enství pro státní pod-
poru VaVaI“ v eské praxi. Uvedenou po-
radenskou innost poskytovaly i regionální 
pobo ky AVO v Brn  a Ostrav .

 V rámci ešení projektu OKO AVO uspo-
ádala Asociace adu seminá  o možnos-

tech a problémech  nancování výzku-
mu a vývoje, které byly v novány krom  
obecných informací i vybraným aktuálním 
témat m, p edevším pak novým výzvám 
program  MPO a TA R. Seminá e byly or-
ganizovány jak p ímo na pracovištích  rem, 
které o n  projevily zájem, tak formou spe-
cializovaných seminá  po ádaných obvyk-
le spole n  s jinou partnerskou organizací. 
Zástupce AVO vystupoval na seminá ích 
v Plzni (Z U), Ond ejov  (setkání len  
SFDP), v Brn  (Mendelova univerzita a se-
miná  fy eNovation), v Praze (seminá  fy 
eNovation) a na dalších podobných akcích. 

 P ipomínáme, že Asociace nabízí v rám-
ci projektu OKO AVO zdarma seminá e 
na r zná témata, které by m ly zájemc m 
nejen pomoci nalézt  nan ní podporu pro 
ešení projekt  výzkumu a vývoje, ale i po-

radit s jejich ú etnictvím apod. Seminá e lze 
uskute nit též p ímo na pracovištích  rem. 
I v uplynulém období bylo takto realizováno 
n kolik akcí.

 Výsledky projektu OKO AVO byly také 
prezentovány na ad  konferencí, výstav 
a veletrh . V prvé ad  to byla v b eznu 
konference Kotle a energetická za ízení 
2012 v Brn , jejíhož po ádání se Asociace 
tradi n  ú astní. Se svými p ísp vky vy-
stoupili zástupci AVO i na dalších konfe-
rencích a seminá ích uspo ádaných jinými 
organizacemi. 

 AVO spolu se SP R p ipravuje v rám-
ci Mezinárodního strojírenského veletrhu 
2012 v zá í v Brn  již tradi ní akci s názvem 
„Konzulta ní den k problematice výzku-
mu, vývoje a inovací“. 

 Vzhledem k tomu, že „velká da ová re-
forma“ se neustále odkládá, snaží se AVO 
ve spolupráci se SP R, aby rozší ení 
da ového zvýhodn ní náklad  na VaV 
v zákon  o daních z p íjm  (možnost ode-
tu náklad  na nákup služeb od VO; zm na 

zákona o daních z p íjm  v §34, Sn movní 
tisk 473) bylo uskute n no již d íve – nap . 
v rámci p ipravovaného tzv. balí ku pror s-
tových opat ení.

 AVO se nadále aktivn  ú astnilo práce 
Technologické agentury R jak prost ed-
nictvím svých zástupc  v orgánech TA R 
a v programu ALFA, tak i zapojením svých 
expert  do innosti Technologické agen-
tury jako poskytovatele dotací. Ú ast se 

Jednání GS bylo, jako každoro n , p íle-
žitostí pro ud lení Ceny SNMT. Tradi ní 
cenu -ru n  broušenou vázu p edal prezi-
dent Ing. Vladivojovi O enáškovi, CSc.

K. Š.
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týkala tvorby zadávací dokumentace a p í-
slušných dalších dokument  pro program 
ALFA, kontrol n kterých „b žících“ projekt , 
oponentních ízení projekt  a hodnocení 
pr b žných výzkumných zpráv za r. 2012. 
Asociace také vyzvala své leny k nomi-
naci kandidát  do výzkumné rady TA R, 
na funkce zpravodaj  v jednotlivých pod-
programech a jako oponent  projekt  TA 

R. Nominaci ady kandidát  pak podpo ila 
svým dopisem na TA R a n kolik z nich se 
stalo zpravodaji programu ALFA.

 Pokra ovala spolupráce se Svazem 
pr myslu a dopravy R v rámci jeho ex-
pertního týmu pro oblast VaVaI. 

 Spolupráce s Asociací inova ního podni-
kání R na Technologickém pro  lu R, 
kde Asociace jako garant zajiš uje aktuali-
zaci ásti údaj , zejména v databázi TP R. 
Spolupráce AVO s AIP R pokra ovala také 
ú astí jejích zástupc  v orgánech AIP R 
a spoluprací v rámci asopisu ip&tt. Asociace 
se rovn ž podílí na p íprav  INOVACE 2012 
(Týden výzkumu, vývoje a inovací v R) po-
ádané AIP R a vyzvala své leny k ú asti 

v sout ži Cena Inovace roku 2012.
 AVO pokra uje i ve spolupráci s eskou 

technologickou platformou rostlinných 
biotechnologií jako její len. V rámci další 
etapy (Dopracování implementa ní vý-
zkumné agendy) zpracovali experti AVO 
kapitolu „Koncepce VaVaI v R a žádoucí 
zm ny v její struktu e pro implementaci SVA“ 
spojenou s menším dotazníkovým šet ením. 

 Zástupci AVO jako lenové Rady 
EUREKA zajiš ovali hodnocení nových pro-
jekt  a kontrolní innost spojenou s posky-
továním  nan ní podpory projekt m progra-
mu EUREKA a EUROSTARS.

 Pokra uje spolupráce s Radou pro vý-
zkum, vývoj a inovace, a to p edevším 
prost ednictvím jejích len  z podnikatelské 
sféry a prost ednictvím zástupc  AVO, kte-
í jsou leny poradních orgán  (odborných 

komisí). V rámci této spolupráce byla p ipo-
mínkována i „Metodika hodnocení výsledk  
výzkumných organizací a hodnocení vý-
sledk  ukon ených program “.

 Zástupci AVO také pokra ovali ve svých in-
nostech v pracovní skupin  MŠMT pro vyu-
žívání evropského fondu regionálního roz-
voje v programovacím období 2007 – 2013 
a v monitorovacím výboru Opera ního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace. 

 Zástupci AVO se zú astnili aktualizace 
Regionální inova ní strategie hl. m. Prahy, 
kterou zajiš uje Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 
Jak k tematické oblasti Inovace pro pod-
nikání a Výzkum pro inovace tak k te-
matické oblasti Lidské zdroje m li adu 
p ipomínek, z nichž ást byla akceptována 
ve výsledném dokumentu RIS HMP – ná-
vrh opat ení. 

 V souvislosti s možností institucionální 
podpory výzkumných organizací (VO) n -
kolik len  AVO vy lenilo výzkumné aktivity 
do dce iných spole ností, které však leny 
AVO dosud nebyly. P edsednictvo AVO je 
proto vyzvalo k lenství v AVO a rozhodlo, 
že pro n  bude platit výjimka z ceníku slu-
žeb AVO – budou hradit pouze 25% stan-
dardních plateb. ada z nich se tak již 
leny AVO stala a s n kolika probíhá ješt  

jednání.
 V souvislosti s realizací mediální strategie 

AVO, kterou schválilo valné shromážd ní 
AVO a jejímž hlavním cílem je populariza-
ce užite nosti aplikovaného výzkumu, se 

AVO ú astní jako jeden z partner  projek-
tu Partnerství pro podporu popularizace 
VaV a další vzd lání v oblasti populari-
zace transferu technologií v oblasti ze-
m d lství, potraviná ství a bioenerge-
tiky, který je podporován z programu OP 
VK. P íjemcem je spole nost Agritec Plant 
Research s. r. o. a partnery ada dalších 
spole ností z oblasti zem d lského výzku-
mu, n kolik škol a další subjekty. ešení 
projektu bylo zahájeno 1. 6. 2012 a v jeho 
rámci bude uskute n na ada populariza -
ních akcí. Zástupcem AVO v Rad  projektu 
je Ing. Karel Mrá ek, CSc. a k aktivní spolu-
práci budou vyzváni i lenové AVO.

 V asopise EKONOM byl otišt n ko-
mentá  Miroslava Václavíka, generál-
ního editele VÚTS Liberec s názvem 
„Konkurenceschopnost nezajistí jen vyhláš-
ky“ a také lánek „VÚTS p edb hl školy 
a akademiky“ o pokra ující realizaci libe-
reckého Centra rozvoje strojírenského vý-
zkumu. V kv tnovém Zpravodaji SVTS 
byl uve ejn n lánek K. Mrá ka „Asociace 
výzkumných organizací – p edstavitel apli-
kovaného výzkumu a vývoje“.

 Asociace také využila možnosti zaslat p i-
pomínky k pojetí nového rámcového progra-
mu EU HORIZONT 2020.

 Sekretariát AVO v souladu s usnese-
ním valného shromážd ní AVO rozeslal 
všem len m Asociace Dohodu o úhrad  

lenských p ísp vk  a služeb posky-
tovaných AVO. I když došlo na základ  
usnesení VS k pom rn  velkému zvýšení 
p íslušných ástek, lze s pot šením konsta-
tovat, že lenové AVO berou své povinnosti 
vyplývající z jejich lenství v Asociaci velmi 
odpov dn  a v tšina z nich uhradila své 
platební závazky v dob  splatnosti.

 Sekretariát AVO rozesílal pr b žn  všem 
len m Asociace zajímavé zprávy z oblasti 

výzkumu a vývoje, upozorn ní na termíny 
vyhlašovaných ve ejných sout ží na pro-
gramy výzkumu a vývoje v etn  informací 
k vypl ování p íslušných žádostí, odpov di 
na nej ast jší dotazy z oblasti výzkumu a vý-
voje, pozvánky na zajímavé seminá e a kon-
ference, aktuální informace z EU, upozorn -
ní na novou legislativu a další informace. 

innost obecn  prosp šné spole nos-
ti „Aktivity pro výzkumné organizace, o.
p.s.“ (zkrácen  AVO, o.p.s.) 

 Spole nost požádala M stský soud 
v Praze, aby na základ  p edložených do-
kument  zm nil údaje spole nosti v rejst í-
ku obecn  prosp šných spole ností tak, aby 
odpovídaly platné legislativ . Jednalo se 
p edevším o zm nu v zastupování za spo-
le nost. Podle novely zákona o obecn  
prosp šných spole nostech je statutárním 
zástupcem spole nosti editel spole nos-
ti a nikoliv již správní rada. 

 V rámci ešení projektu „Oborová kon-
taktní organizace cíleného výzkumu pro 
p ípravu eských subjekt  k mezinárodní 
spolupráci; r. 2013 -2014“, který od r. 2013 
p evezme aktivity sou asné OKO AVO, byly 
n kolika MSP individuáln  poskytnuty in-
formace o možnostech podpory výzkumu 
a vývoje, byly identi  kovány pot eby  rmy 
v oblasti výzkumu a vývoje v etn  možností 
jejich podpory a s n kolika subjekty pak byly 
zpracovány p íslušné výzkumné projekty 
(p edevším do programu ALFA).

 V souvislosti s aktualizací Národní poli-
tiky VaVaI byly zahájeny práce na zpraco-
vání analýzy nep ímé podpory výzkumu, 

vývoje a inovací a na zhodnocení p ínos  
systému nep ímé podpory v R. 

Zasedání p edsednictva AVO
P edsednictvo Asociace uskute nilo své 

ádné zasedání dne 23. 3. 2012 v Havlí kov  
Brod  (v hostinci „U Palán “) a dále mimo ád-
né zasedání k tématu dalšího sm ování AVO 
dne 6. 6. 2012 v Troubsku ve Výzkumném 
ústavu pícniná ském Troubsko. 

Hlavní témata jednání: 
 viz výše uvedená témata;
 hospoda ení AVO za r. 2011;
 ešení projekt  AVO a AVO, o.p.s. a jejich 
oponentní ízení;

 informace o projektu CzechInfoTrend;
 vystoupení hosta zasedání Ing. Poráka 
z MPO s informací o programech, které 
MPO v rámci strukturálních fond  EU p i-
pravuje pro období r.2014+;

 další sm ování AVO a personální obm -
na aparátu Asociace, p íprava výb rové-
ho ízení.

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

Oznámení o výb rovém ízení
Asociace výzkumných organizací
vyhlašuje výb rové ízení
na pracovníka v manažerské pozici

Hlavní pracovní náplní bude:
• zajišt ní innosti Oborové kontaktní 

organizace AVO a dalších ešených 
projekt  výzkumu a vývoje

• postupné p evzetí ostatních inností 
výkonného p edsedy AVO

• získávání  nan ních prost edk  pro 
rozvíjení inností AVO a iniciativní 
ú ast v dalším sm ování Asociace

Požadujeme: 
• vysokoškolské vzd lání
• manažerské a organiza ní zkušenosti 

a schopnosti
• znalost prost edí aplikovaného 

výzkumu a vývoje
• komunika ní schopnosti pro jednání 

s p edstaviteli výzkumu, podnikatelské 
sféry a orgán  státní správy

• skute ný dlouhodobý zájem 
o uvedenou pozici

• znalost anglického jazyka slovem 
i písmem

Nabízíme:
• zázemí dlouhodob  p sobící 

a uznávané instituce v oblasti 
aplikovaného výzkumu a vývoje

• prost edí pro iniciativní a samostatnou 
tv r í práci

• odpovídající  nan ní ohodnocení

Životopis s pr vodním dopisem 
a p ípadným kontaktem na referen ní 
osoby zasílejte na e-mail avo@avo.cz

K. M.
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Projekt CIAAU a CIAA Network
V sou asné dob  je možné sledovat 

ve všech evropských zemích pokles zájmu 
žák  st edních škol o další studium tech-
nických obor  i navzdory tomu, že po-
ptávka pr myslových podnik  po tech-
nicky vzd laných odbornících je stále 
velká. Pro  tomu tak je a jak napomoci 
tuto situaci zlepšit je úkol, který si vyty il 
mezinárodní tým ešitel  projektu Chemie je 
všude kolem nás / Chemistry Is All Around 
Us1 ozna ovaný akronymem CIAAU (“ au”) 
a navazujícího projektu CIAA Network2. Oba 
projekty spadají pod oblast Celoživotního 
vzd lávání (LifeLong Learning) a jsou  nan-
covány z pen z Evropské Unie prost ednic-
tvím Výkonné agentury pro vzd lávání, kul-
turu a audiovizuální oblast (EACEA3), první 
zmín ný projekt z programu Leonardo da 
Vinci a druhý z programu Comenius.

Cílem projektu CIAAU bylo zmapovat po-
rovnat stávající bariéry a strategické postoje 
podpory a propagace studijních obor  zam -
ených na chemii v šesti partnerských zemích, 

stimulovat zájem žák  o chemii jako moderní 
obor, umožnit u itel m získávat informace 
o nejnov jších poznatcích v tomto oboru, pod-
n covat zavád ní interaktivních výukových 
metod do výukových hodin a propojovat výu-
ku s praktickými p íklady využití chemie v ka-
ždodenním praktickém život . Úkolem nava-
zujícího projektu CIAA Network je vytvo ení 
mezinárodní sít  mezi u iteli chemie a odbor-
níky z oblasti vzd lávání a chemie, odstran ní 
bariér v komunikaci mezi jednotlivými skupi-
nami, podpora vzájemného p edávání nových 
poznatk , znalostí a zkušeností. „ Networking“ 
bude probíhat nejen interaktivn , ale i adou 
setkání na národních a mezinárodních konfe-
rencích a workshopech. 

Dvanáctim sí ní projekt “Chemistry is All 
Around Us“, CIAAU byl koordinovaný z ital-
ské Universita di Genova, Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale pod vedením 
prof. Marileny Carnasciali. ešení se ú ast-
nilo konsorcium partner  ze šesti evropských 
zemí. eskou republiku zastupovala Vysoká 

V souladu se stanovami Spole nosti 
sjezd jmenoval ty i nové estné leny SJ: 
Ing. Albínu ermákovou, CSc., Ing. Pet-
ra Kun ického, CSc., Ing. Karla Šustra 
a Ing. Karla Truhlá e. Ocen ní jim p edali 
p edseda SJ Ing. Miroslav Jedli ka, mís-
top edseda pro spolkovou innost Ing. Jaro-
slav Haubert a estná p edsedkyn  Ing. Ale-
na Plášková, CSc. 

Minutou ticha uctil sjezd památku est-
ných len  Spole nosti Ing. P ibyslava 
Culky, Ing. Jind icha Franka a Ing. Zde ka 
Rosy, kte í nás v období od minulého sjezdu 
navždy opustili.

Výkonný editel SJ Ing. Petr Koten pre-
zentoval zm ny, kterými prochází odborný 
asopis vydávaný eskou spole ností pro 

jakost, v etn  zm ny jeho názvu z Per-
spektivy jakosti na Perspektivy kvality 
(PK) a zejména p ípravy obnovení tišt né 

škola chemicko-technologická v Praze. Pro-
jekt skon il v únoru 2011 a na jeho webových 
stránkách: http://chemistry.pixel-online.org/ se 
m žete seznámit se studiemi bariér a podpory 
studijních obor  chemie v jednotlivých zemích 
ešitel  projektu a s mezinárodní studií. Na-

jdete zde spoustu odkaz  na r zné publikace 
a iniciativy podporující zájem populace o che-
mii a vzorové výukové materiály, zam ené 
na využití chemie v každodenním život . Pro-
jekt CIAA Network je pokra ováním projektu 
CIAAU a je veden stejnou koordinátorkou. 
Do nového projektu se zapojili krom  p vod-
ních ešitel  i partne i z dalších evropských 
zemí. CIAAU Network nyní eší 13 partner  
z 11 zemí a to z Belgie, Bulharska, ecka, 
Irska, Itálie, Polska, Portugalska, Sloven-
ska, Špan lska, Turecka a z eska, kde je 
partnerem i nadále VŠCHT Praha4. 

ešení projektu CIAAU Network bylo za-
hájeno 1. 12. 2011 a bude probíhat až do 30. 
11. 2014. Celkový rozpo et na projekt iní 
594 275 €, z n hož 75 %  nancuje EACEA 
a zbývajících 25 % je nutno vložit z vlastních 
zdroj . VŠCHT Praha se podílí na projektu 
ástkou ve výši 34 060 €, ze které musí 

8 515 € pokrýt z vlastních prost edk . 
V rámci projektu bude vytvo ena sít partne-

r  a spolupracujících u itel  a expert  na nad-
národních úrovních, kte í budou navrhovat 
a hodnotit vhodné zp soby, nástroje a zdroje 
pro výuku chemie. Informace budou uve ej o-
vány a ší eny na webových stránkách projek-
tu5, kde by m la vzniknout rozsáhlá databáze 
výukových materiál  v oblasti chemie, vhodná 
jak pro u itele, tak i pro žáky st edních škol. 
V pr b hu ešení projektu se uskute n ní 
šest mezinárodních konferenci. Zahajovací 
konference Nové perspektivy ve v deckém 
vzd lávání6 prob hla již v b eznu 2012 v ital-

ské Florencii, druhá konference se uskute ní 
5. 12. 2012 v Praze v Dejvicích na VŠCHT 
Praha a v NTK7. Dále se plánuje konferen-
ce na b ezen 2013 na Technické univerzit  
v bulharském Gabrovu, pak v prosinci 2013 
v Limerick Institute of Technology v Irsku, 
v b eznu 2014 v Braganca Polytechnic Insti-
tute v Portugalsku a záv re ná konference se 
uskute ní v listopadu 2014 na Univerzit  v Ja-
nov  v Itálii. Z výsledk  výše uvedených 
konferencí budou vytvo eny knihy p ísp vk  
na téma motivace student  a vhodné praxe 
a materiály pro výuku chemie. 

Doufejme, že tento projekt dokáže, že 
chemie nemusí být obávaným p edm tem, 
naopak, že s ní žáci a studenti zažijí vzrušu-
jící okamžiky p i objevování nových sv t .

Pokud byste se cht li do naší sít  
spolupracujících u itel  i odborník  se 
svými názory, zkušenostmi nebo nápady 
též zapojit, kontaktujte nás na e-mailové 
adrese: ciaau@vscht.cz.

lánek vznikl za  nan ní podpory pro-
jekt  LE12005 programu MŠMT EUPRO 
a projektu CIAA Network programu EACEA 
COMENIUS
1 http://www.chemistry-is.eu/ 
2 http://projects.pixel-online.org/chemistrynetwork/info/ 
3 http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
4 http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/CIAAU 
5 http://projects.pixel-online.org/chemistrynetwork/info/ 
6 http://www.pixel-online.net/science/ 
7 http://www.techlib.cz/cs/

Ing. Anna Mittnerová, Helena Kroftová, 
Odd lení pro VaV

Ing. Hana Bartková, PhD,
Odd lení komunikace

Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze

Konal se 14. sjezd SJ
Co nejzajímav jšího p inesl? – Jmeno-

vání ty  nových estných len , infor-
mace a diskusi o budoucnosti odborné-
ho asopisu SJ a další bohatou diskusi.

14. ádný sjezd SJ, o. s., se konal v pá-
tek 1. ervna 2011 v Praze v budov  SVTS 
na Novotného lávce. Zhruba ty hodinové jed-
nání prob hlo podle schváleného jednacího 
ádu a standardního programu. Sjezd schválil 

všechny p edložené zprávy a další dokumenty. 
Sjezd byl nevolební, ú ast byla z toho-

to hlediska hodnocena jako spíše p ed ící 
o ekávání.

P edseda SJ M. Jedli ka (vlevo) a výkonný 
editel P. Koten
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podoby asopisu koncem tohoto roku; v p e-
chodném období budou PK uve ej ovány 
na webu na nové adrese www.perspekti-
vykvality.cz v elektronické podob , ovšem 
v „listovací“ a tisknutelné podob . Ing. Jan 
Hnátek jako místop edseda Spole nosti pro 
mezinárodní styky informoval o schvále-
né spolupráci s Americkou spole ností pro 
kvalitu ASQ na projektu k sou asnému sta-
vu kvality. Petr Koten také seznámil ú ast-
níky sjezdu s postupem k využívání metody 
sebehodnocení ve výkonném aparátu SJ 
na cest  k excelenci. 

Miroslav Jedli ka zvláš  upozornil na le-
tos nov  vyhlášenou noviná skou cenu 
(více viz na www.csq.cz) a cenu za age ma-
nagement.

Na otázku, co z obsáhlé zprávy, kterou 
p edložil a na sjezdu p ednesl, považuje 
za nejd ležit jší i nejzajímav jší, Miroslav 
Jedli ka pro Zpravodaj SJ odpov d l:

 „Už na minulém sjezdu jsem m l velké 
dilema, zda prezentovat všechny pasáže 
zprávy a nevyzvednout pouze ty nejvýznam-
n jší. Tenkrát jsem prohlásil, že všechny 
jsou pro mne stejn  d ležité a nemohu n co 
vynechat. V letošním roce se situace opa-
kovala, dokonce si myslím, že t ch aktivit, 
které byly ve zpráv  právem zmín ny a ne-
mohou být n jak odsunuty do pozadí, bylo 
ješt  více. Pro mne je stále se zvyšující po-
et oblastí, které je SJ schopna odborn  

zast ešit, a to díky nezm rnému úsilí širo-
kého okruhu zú astn ných, významný jev, 
který si zaslouží obdiv a pod kování. Pokud 
bych m l p ece jenom n co vyzvednout, 
pak je to práce výkonného aparátu ve všech 
oblastech, innost v tšiny pobo ek a odbor-
ných skupin i Rady senior  a významný po-
díl na napl ování strategických cíl  Spole -
nosti návazn  na strategii Rady kvality R. 

I mne mile p ekvapila nejen ú ast mírn  
nad o ekávání, ale hlavn  aktivní diskuse 
a projevovaný zájem o d ní ve Spole nosti 
ve všech oblastech.“

Zden k Svatoš
eská spole nost pro jakost
redakce Perspektivy kvality

Foto (2) SJ – Zden k Svatoš

Kongres EOQ:
slovo „inovace“ zde zn lo velmi asto

Ješt  nep íliš dávno byly systémy manage-
mentu kvality a zejména norma ISO 9001 sta-
v ny s inovacemi tém  do protikladu a asto 
za to byly – kdysi snad oprávn n  – dokonce 
jako „brzda inovací“ kritizovány. To už dávno 
neplatí, a ukázal to 56. kongres Evropské 
organizace pro kvalitu (EOQ), který se s mo-
ttem „Made in Quality. Made for Success“ 

konal letos ve dnech 14. a 15. ervna 2012 
v n meckém Frankfurtu nad Mohanem. Z po-
v ení EOQ ho po ádala p i p íležitosti 60. 
výro í svého založení N mecká spole nost 
pro kvalitu DGQ (spolu s FQS – Forschungs-
gemeinschaft Qualität). Slovo „inovace“ se 
zde vyskytovalo v p ísp vcích r zného druhu 
a zam ení velmi asto; p ed ilo ho ovšem 
ješt  „udržitelný, udržitelnost“.

Z p ísp vk , které na kongresu byly pre-
zentovány, zde zmi me ve stru nosti snad 
alespo  ty i: 

 úvodní plenární p ednášku generálního 
sekretá e ISO R. Steela Kvalita a nová 
realita – globální výzvy a excelence;

 originální p ísp vek, který m l inovace 
p ímo v názvu a vzbudil svou formou, 
osobou p ednášejícího i obsahem mimo-
ádnou odezvu: Inovace vyžaduje odva-

hu, osobnost a strategii – p íklad udrži-
telného konceptu; G. Leutenegger, Natur 
Konkret, Švýcarsko;

 další, „klasi t jší“ p ísp vek rovn ž s ino-
vacemi v názvu: K získání náskoku je t e-
ba zm nit dráhu. Pro  inovace selhává, 
chybí-li špetka kvality; R. Schmitt, RWTH 
Aachen, N mecko;

Více o kongresu, jeho programu a p íno-
sech naleznete v p íštím ísle Perspektiv 
kvality na nové adrese www.perspekti-
vykvality.cz , které vyjde v pr b hu léta. 
Sborník kongresu (na CD) je k dispozici 
v knihovn  SJ. Výše zmín ná studie ASQ 
je voln  p ístupná (po prosté registraci) 
na webu ASQ www.asq.org/about-asq/
how-we-do/futures-study.html. 

Pro napln ní zpravodajské povinnosti 
zde ješt  nelze opominout, že ocen ní Eu-
ropean Quality Leader za minulý rok získa-
li a na slavnostním ve eru v rámci sjezdu 
p evzali sou asn  dva z uchaze  – David 
J. Kelly z Rakouska a Antonio J. Cobo Ruiz 
ze Špan lska. Pro nás je zajímavé a velice 
pot šitelné, že mezi ocen nými  nalisty je 
i lo ský vít z sout že Manažer kvality roku, 
vyhlašované v R eskou spole ností pro 
jakost, Jan Moravec z mladoboleslavské 
Škody Auto.

Zcela mimo ádnou událostí bylo ud le-
ní ceny EOQ presidential Georges Borel 
Award for governmental achievements; zís-
kal ji Jacques McMillan, který donedávna 
p sobil na vysokém postu v Evropské ko-
misi a po tém  celou svoji odbornou kari-
éru se v noval eliminaci technických bariér 
obchodu, legislativ  bezpe nosti produkt  

Zleva M. Jedli ka, P. Kun ický, A. Plášková, 
A. ermáková a K. Šustr

 a kone n  záv re nou plenární p ednášku 
celého kongresu Budoucnost kvality, pre-
zentovanou P. Borawskim, CEO Americké 
spole nosti pro kvalitu (ASQ), založený 
na studii ASQ s názvem „Emergence“ – 
2011 Future of Quality Study. Zde je INO-
VACE uvedena jako jedna z osmi klí ových 
sil zm ny 2011 Forces of Change¸ ovliv u-
jících mírou a zp sobem jejich využití roz-
li né možné scéná e budoucnosti.

a obecn  volnému pohybu pr myslového 
zboží; byl také p edsedou pracovní skupiny 
Sv tové obchodní organizace WTO. (Více 
o ocen ní i ocen ném viz na http://www.
eoq.org/news_media/eoq_press_re-
leases.html.) 

eskou spole nost pro jakost na kongre-
su zastupoval (a byl zde jediným ú astní-
kem z R) autor t chto ádek jako akredito-
vaný redaktor asopisu Perspektivy kvality. 
A i když letošní kongres EOQ byl – v d -
sledku dominance po ádající DGQ jak mezi 
e níky, tak mezi ú astníky – trochu zvlášt-

ní, toto by  minimální zastoupení na n m 
nebylo pro SJ i širší odbornou ve ejnost 
neužite né.

Vlastnímu kongresu p edcházela jako 
vždy dvoudenní jednání orgán  EOQ Per-
sonel Registration Unit a General Assem-
bly; t ch se aktivn  zú astnili jako zástupci 

R a konkrétn  SJ Jan Hnátek a Romana 
Hofmanová. D ležitým poznatkem z t ch-
to jednání podle jejich informace otišt né 
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ve Zpravodaji SJ 2012/2 mj. je, že na zá-
klad  spolupráce mezi EOQ a Evropskou 
akreditací (EA) pro EA akreditaci schémat 
EOQ by se harmonizovaná schémata EOQ 
v budoucnu m la stát základem pro veš-
kerou personální certi  kaci v našem oboru 
v Evrop  (a tedy i závazným dokumentem 
pro eský institut pro akreditaci – IA).

Záv rem blahop ejeme i touto cestou 
našim n meckým koleg m k významným 
„narozeninám“ jejich spole nosti DGQ a d -
kujeme jim za dosavadní spolupráci, která 
byla pro nás hlavn  v po átcích naší o mno-
ho mladší SJ velice d ležitá.

Zden k Svatoš
eská spole nost pro jakost
redakce Perspektivy kvality

Foto (2) SJ – Zden k Svatoš

Evropský týden kvality v R 2012
co p inese tradi ního a co nového
Motto „Kvalita – klí ový faktor“. Mezi-

národní konference 6. – 7. 11. 2012. Ve er 
s eskou kvalitou v první den konferen-
ce 6. listopadu. Seminá  k Národní cen  
kvality R a Národní cen  R za spole-

enskou odpov dnost organizací 27. 11. 
2012. Slavnostní ve er ve Špan lském 
sále Pražského hradu s p edáním Národ-
ních cen týž den. – To jsou hlavní úda-
je o letošních nejvýznamn jších akcích 
Listopadu – M síce kvality v R a Evrop-
ského týdne kvality v R, po ádaných 
tradi n  v Praze.

O souboru odborných a odborn -spole-
enských akcí v rámci Evropského týdne 

kvality (EQW) po ádaných každoro n  v lis-
topadu v R jako sou ást Národního progra-
mu kvality vyhlašovaného Radou kvality R 
informujeme na tomto míst  pravideln  (na-
posledy o minulém ro níku v ip&tt 2011/3, 
str. 21, a návazn  pak v ip&tt 2012/1, str. 
19–20). Nezm n n z stává každoro n  
jejich charakter a význam, který je pro náš 
obor srovnáván s obdobn  tradi ní akcí, ja-
kou je pro oblast IP „Týden výzkumu, vývoje 
a inovací v R“ – INOVACE. Také sled akcí 
z stává nezm n n, stejn  jako jejich hlavní 
organizáto i, jimiž jsou eská spole nost 
pro jakost, Národní informa ní st edisko 
podpory kvality a Sdružení pro oce ování 
kvality. Záštitu p evzali jako vždy vrcholní 
p edstavitelé státu – p edseda Senátu Par-
lamentu eské republiky Milan Št ch, p ed-
seda vlády Petr Ne as, ministr pr myslu 
a obchodu Martin Kuba, dále Rada kvality 

eské republiky, Asociace malých a st ed-
ních podnik  a živnostník  eské republiky, 

eská manažerská asociace, Hospodá ská 
komora eské republiky, Konfederace za-
m stnavatelských a podnikatelských sva-
z  eské republiky, Potraviná ská komora 

eské republiky, Svaz obchodu a cestovní-
ho ruchu eské republiky a Svaz pr myslu 
a dopravy eské republiky. 

Na konferenci bude jako vždy sou ástí 
úvodního plenárního bloku programu vy-
hlášení výsledk  sout že o Cenu Františka 
Egermayera za nejlepší studentské práce, 
organizované letos již osmým rokem es-
kou spole ností pro jakost, a slavnostní p e-
dání cen nejúsp šn jším student m ve ty-
ech kategoriích.

Novinka z minulého roku v podob  semi-
ná e k Národní cen , po ádaného v den p e-

a dalších osobností hospodá ské, odborné 
i politické sféry, který je vždy vyvrcholením 
akcí v rámci EQW v R, budou krom  tra-
di ních ocen ní, jimiž jsou Národní cena 
kvality R, Národní cena R za spole en-
skou odpov dnost, zna ky v programu es-
ká kvalita, Cena Anežky Žaludové za p ínos 
v oblasti managementu kvality a titul Mana-
žer kvality roku, letos poprvé ud lena i dv  
ocen ní nová: „noviná ská cena“ neboli 
Cena za publicistický p ínos v oblasti kva-
lity a (v souvislosti s letošním „Evropským 
rokem aktivního stárnutí a mezigenera -
ní solidarity“, vyhlášeným Evropskou unií, 
a rostoucím významem age managementu) 
Cena za age management.

Pokud jde o termíny akcí, novinkou, která 
si zaslouží pozornost, je letos poprvé delší, 
zhruba t ítýdenní interval mezi mezinárodní 
konferencí a slavnostním ve erem na Hra-
d . Po adatelé se pro toto nové ešení 
rozhodli po zvážení ady r zných hledisek 
a vážných úvahách; jak se osv d í, ukáže 
zkušenost.

Aktuální informace o výše uvedených 
i dalších akcích v rámci Evropského týdne 

úterý 6. 11. 9 hod. Konference Národní d m na Vinohradech

úterý 6. 11. 20 hod. Ve er s eskou kvalitou Národní d m na Vinohradech 

st eda 7. 11. 9 hod. Konference Novotného lávka

úterý 27. 11. 11 hod. Seminá  Národní ceny (NC) Hotel Kampa

úterý 27. 11. 11 hod. Tisková konference NC Hotel Adria

úterý 27. 11. 19 hod. Slavnostní ve er NC Pražský hrad

dávání ocen ní na Pražském hrad  (viz ip&tt 
2012/1, str. 20–21), se letos uskute ní po lo -
ském snad až ne ekaném úsp chu premié-
ry znovu. Na seminá i vystoupí renomovaní 
odborníci z R i ze zahrani í; jeho cílem je 
seznámit špi kové eské manažery s princi-
py Modelu excelence EFQM, Národní ceny 
kvality R a Národní ceny R za spole en-
skou odpov dnost a s jejich p ínosy pro  rmy 
a organizace všech typ  a obor .

Na slavnostním ve eru na Pražském hra-
d  za ú asti vysokých státních p edstavitel  

kvality v R a Listopadu – M síce kvality 
2012 v etn  možností p ihlášení se k ú as-
ti, p íp. i k marketingovému partnerství, 
naleznete na webových stránkách www.
csq.cz (zde bude mj. postupn  uvád n 
a up es ován i program plenárního zasedá-
ní a odborných sekcí mezinárodní konferen-
ce i program seminá e k NC), www.npj.cz 
a www.sokcr.cz.

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

Špan lský sál Pražského hradu. Ceny s diplomy a místa v první ad  pro ocen né. Komu 
budou pat it letos? Foto (2) SJ – Zden k Svatoš.

P ehled hlavních akcí EQW v R 2012 v Praze:
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Jazyky bez bariér
Po íta ový program, který pomáhá 

dyslektik m a populaci bez jazykových 
bun k p i výuce angli tiny a dalších 
jazyk

V oblasti techniky a informa ních techno-
logií jsme na zvyšování produktivity práce 
zvyklí. Jak ale m žeme zvýšit produktivitu 
v procesu jazykové výuky? Nap íklad tak, 
že jazykové u ebnice p evedeme pro ur i-
tou skupinu do formy, která je pro ni lépe 
uchopitelná. Pom že to nejen vyu ovaným, 
ale také vyu ujícím. Mají k dispozici nástroj, 
který pomáhá probírané u ivo žák m a stu-
dent m lépe zprost edkovat.

Bezbariérové u ebnice
Ve školních t ídách jsou za len ni žáci 

s r zným stupn m znalostí i p edpoklad , 
v etn  d tí s dyslexií. Spole nost i rodi e 
o ekávají, že škola bude rozvíjet potenci-
ál d tí s ohledem na individuální dispozice 
každého dít te. K tomu u itelé pot ebují od-
povídající pom cky, které pomohou uspo-
kojit pot eby jak žák  nadaných, tak žák  se 
speci  ckými výukovými poruchami. Proto 
jsou tu Jazyky bez bariér – program zahr-
nující b žné i speciální výukové metody pro 
v tšinovou populaci i pro menšinu s dysle-
xií. Je koncipován pro evropskou jazykovou 
rozmanitost a umož uje mj. snadnou vým -
nu obsahu nap . prost ednictvím elektronic-
ké pošty. Velkou výhodou Jazyk  bez bariér 
je možnost vkládat do výukového programu 
jakoukoliv látku – p vodní u ivo nebo již 
hotové u ebnice. Program tak m že sloužit 
jednak jako tv r í nástroj umož ující výu-
ku jazyk  aktivním zábavným zp sobem 
a dále jako užite ná pom cka dopl ující 
a rozši ující možnosti klasické u ebnice.

a dokonce i prakticky osahávat prost ednic-
tvím ty  metodických her. Pro v tšinu po-
pulace je to atraktivní multimediální výukové 
a komunika ní médium.

Pro menšinu s dyslexií je to d ležitý pomoc-
ník pro kompenzaci potíží se zrakovou a slu-
chovou percepcí. Zajiš uje zrakovou, slucho-
vou a významovou koordinaci a podporuje 
pravolevou orientaci a zrakovou a sluchovou 
analýzu, syntézu, rozlišování a pam .

Jak to konkrétn  funguje, m žete vid t 
v našem videopr vodci.

Plni  / editor
Jednoduchý plni  (editor) Jazyk  bez ba-

riér umož uje vytvá et soubory JBB a vklá-
dat do nich slova a v ty s obrázky a mluve-
nou a psanou e  v eštin  a cizích jazycích. 
Umož uje vytvá et struktury typu – u ebni-
ce, lekce, slovní zásoba a cvi ení. Hotové 
u ebnice je možné elektronicky poskytnout 
žák m nap . i k domácí p íprav .

Jak to konkrétn  funguje, m žete vid t 
v našem videopr vodci.

 možnost astého opakování u iva 
efektivní a zábavnou formou

 možnost vytvá ení a vým ny 
elektronických u ebnic s ostatními 
uživateli

 jednoduchá a intuitivní obsluha
 metodická podpora na internetu

Ing. Dagmar Rýdlová
autorka programu

eský svaz vynálezc  a zlepšovatel  
( SVZ) poskytuje dlouholetou záštitu nejen 
svojí letité lence Svazu, ale i celému pro-
gramu, který je velmi kvalitní a používá díky 
fandovství a profesionalit  aurorky neustálé 
inovace.

P edch dcem programu Jazyky bez ba-
riér byly názorné pom cky pro uchopení 
sloví ek a gramatiky, které byly mezinárod-
n  ocen ny na výstav  v Japonsku – Joko-
ham  v r. 2003. Program Jazyky bez bariér 
získal na mezinárodních výstavách vyná-
lezc  v rámci IFIA (International Federation 
of Inventors Associations) 1 zlatou a 2 st í-
brné medaile. V R byl n kolikrát vystavo-
ván na INOVACE, Týden výzkumu, vývoje 
a inovací v R, v rámci Ceny Inovace roku 
2005 získal estné uznání. Jinak se k n mu 
MŠMT, které by m lo být jeho nejv tším 
národním propagátorem, staví vcelku zády. 
Autorce, která jej vyvinula zcela ve vlastní 
režii, má s ním osobní 15-ti leté pozitivní 
zkušenosti a má jej úsp šn  odzkoušen 
na sob , svojí rodin , na 156 eských a 6 
slovenských školách, ani nevydalo certi  -
kát. Asi n jaký ech zase m l „zlaté eské 
ru i ky“, které po právu ocení jen zahrani í.

Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.
p edseda SVZ

Podpora vynález m za hranicemi 
Hradce Králové

Hradec Králové byl odedávna m stem 
spojeným s bohatou kulturní tradicí a mís-
tem univerzitního vzd lávání. Je však také 
místem, kde vznikají nové myšlenky a ná-
pady, které v oblasti v dy a výzkumu ovliv-

ují život nejednoho z nás. Náhodné se 
nám pak nebude zdát ani to, že „Asociace 
pro rozvoj invencí a duševního vlastnictví“ 
(ARID), má své sídlo v Divišov  ulici. Jmé-
no tohoto pr kopníka bude navždy spojeno 
s vynálezem bleskosvodu (v dob  svého 
vzniku ozna ován jako meteorologický 
stroj) tak, jako je spojen blesk s bou kou. 

Soubory JBB
Program Jazyky bez bariér pracuje se 

soubory JBB, ve kterých je uložena kon-
krétní látka k výuce. Tyto soubory si m že 
uživatel vytvá et sám pomocí editoru, který 
je sou ástí plné verze programu, nebo si 
m že stáhnout soubory, které vytvo il n kdo 
jiný. K tomu slouží knihovna soubor  JBB 
na tomto webu. Soubory si mohou uživate-
lé voln  vym ovat i mezi sebou, t eba e-
-mailem. ada škol už tuto možnost využívá 
a výukových materiál  tak stále p ibývá.

Prohlíže  / broker
Speciální prohlíže  (browser) Jazyk  bez 

bariér umož uje vloženou e  slyšet, íst 

Uživatelé
Program byl vytvo en pro pot eby peda-

gog  na I. a II. stupni základních škol, ale už 
nyní má spokojené uživatele v mate ských 
školách, v rodinách malých i v tších školá-
k  a také na školách st edních i vysokých. 
M že být úsp šn  využíván i ve  rmách 
a na vysokých školách k vytvá ení speci-
alizovaných soubor  odborné terminolo-
gie a frazeologie. Mnoho žák  jej využívá 
i k domácí p íprav .

Hlavní výhody Jazyk  bez bariér:
 možnost pracovat s jakoukoli u ebnicí
 motivace k neustálému zlepšování
 využití pro školní výuku i domácí p ípravu
 zajišt ní zrakové, sluchové a významové 
koordinace

 podpora zrakové a sluchové analýzy 
a syntézy
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Jak už to tak v život  bývá, stalo se, že s ob-
dobným ešení p išel v USA tak ka ve stejné 
dob  Benjamin Franklin, který byl také veli-
ce inný a známý ve ve ejném život  (p ed-
ložil první verzi americké ústavy). 

I z historie vyplývá, že problematika 
ochrany duševního vlastnictví, byla ode-
dávna sou ástí lidské kulturní spole nosti. 
Je však patrné, že duševní vlastnictví, má 
p esah daleko za hranice našeho m sta, 
republiky i kontinentu. Vhodn  zvolenou 
ochranou v podob  pr myslového práva, i 
vhodným zacházením s informacemi (obje-
vy), lze dosáhnout užitku, ze kterého bude 
pro  tovat nejenom tv rce (vynálezce), ale 
také spole nost (minimáln  okruh lidí, kte í 
se uplatní p i výrob , prodeji nov  vyvinu-
tých ešení apod.). 

Pokud si chceme op t získat dobrou po-
v st ve sv t  a být více vid t, musíme mít 
p ístup k informacím a možnost si s ostatní-
mi vym ovat zkušenosti. 

ARID se stal v roce 2010 PATLIB cent-
rem (PATent LIBrary) - projekt Evropského 
patentového ú adu (EPO), které poskytuje 
komplexní služby a informace z oboru du-
ševního vlastnictví a pr myslových práv. 
Jsme sou ástí celoevropské sít  t chto 
center a v rámci vým ny zkušeností jsme se 
ú astnili v ervnu 2012 celoevropské kon-
ference PATLIB 2012 v Manchesteru. M li 
jsme tak možnost porovnat kvalitu a rozsah 
poskytovaných služeb, speci  cké pot eby 
klient  z r zných zemí Evropy, rozdíly v p í-

stupu malých a st edních  rem k podnikání. 
Na konferenci jsme prezentovali také naši 
innost, spojenou jak s podporou eských 

vynálezc  a  rem, tak s výukovými progra-
my pro mládež v oblasti rozvoje invencí. 
Tato innost by nebyla možná bez regionál-
ní podpory Královéhradeckého kraje. 

P ij te se seznámit s nabídkou našich 
služeb individuálním vynálezc m, malým 
a st edním  rmám i velkým podnik m. 

Najdeme pro Vás vhodné ešení, i dáme 
dobrou radu. Další podrobnosti najdete 
na www.ARID-HK.cz .

ARID je lenem eského svazu vynález-
c  a zlepšovatel  ( SVZ) a realizací vzá-
jemné podpory akcí a dalších inností se 
snaží o obnovení dosud siln  utlumeného 
eského ducha – zlatých eských ru i ek.

Daniela Filová
ARID H. K. 

spolupráce CxI s výrobním podnikem. „Vý-
voj hradí v plném rozsahu výrobní podnik 
jako zadavatel. Takový zp sob spolupráce 
založený na  nancování výzkumu z neve-
ejných zdroj , který je již v ad  vysp lých 

zemí standardem, bude v budoucnu hlav-
ním zdrojem p íjm  našeho výzkumného 
centra,“ uvedl docent Petr T ma.
V dci liberecké univerzity budou ešit kon-
krétní zadání pro pot eby podniku, který se 
zabývá vývojem a výrobou stroj  a za ízení 

pro sklá ský pr mysl a to hlavn  v oblasti 
zpracování plochého skla. „Jedním z problé-
m , který chceme vy ešit je nový, k životnímu 
prost edí šetrný zp sob povrchové úpravy 
skla. Už víme jak na to. Sklopan vlastní uni-
kátní novou technologii, kterou ale ve ejnosti 
p edstavíme až na podzimním sklá ském 
veletrhu v Düsseldorfu. Postup známe, spo-
le ným úkolem  rmy a univerzity je nyní ap-
likovat ho v automatizované velkovýrob  plo-
chého skla a p ejít od výroby malých tabulek 

Nové technologie
ve sklá ském pr myslu

Liberecká univerzita a Sklopan spole n  
zavád jí unikátní technologie zam ené 
i na recyklaci a ekologii ve sklá ství

Zavád ní nových unikátních technologií 
ve sklá ském pr myslu v etn  vývoje 
a inovace stroj  pro toto pr myslové od-
v tví je p edm tem spolupráce Technic-
ká univerzity v Liberci s libereckou strojí-
renskou  rmou Sklopan Liberec CZ, a.s. 

Smlouvou o spolupráci p i ešení projektu 
výzkumu a vývoje „Inovace stroj  a za íze-
ní a implementace pokro ilých technologií 
do procesu automatické výroby a zpracování 
plochého skla“, kterou podepsali letos v úno-
ru editel Ústavu pro nanomateriály, pokro ilé 
technologie a inovace TUL (CxI) Petr T ma 
a len p edstavenstva Sklopanu Jaroslav 
Pechar, dostala spolupráce ješt  hlubší roz-
m ry. „Na využití v deckých kapacit univer-
zity p i aplikovaném výzkumu stavíme naši 
 remní  loso  i. Nasloucháme zkušeným 
v dc m, kte í naše praktické podn ty a ná-
pady dokážou p enést tam, kde se uplatní. 
Nov  vybudovaný Ústav pro nanomateriály, 
pokro ilé technologie a inovace má velký 
výzkumný a vývojový potenciál a spolupráce 
s ním, ur it  urychlí zavád ní nových tech-
nologií a inovaci výrobních proces ,“ ekl 
majitel Sklopanu Zbyšek Panchartek.
Platnost smlouvy je do konce roku 2014 
a dá se íci, že se jedná o pilotní projekt 

Docent František Novotný a Ing Marcel Horák z TUL instalují nový víceú elový robot, který se 
bude používat p i vývoji této nové metody zušlecht ní povrchu skla.
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k velkým formát m,“ ekl vedoucí Odd lení 
robotických soustav a mechatronických sys-
tém  CxI TUL František Novotný s tím, že 
univerzita již instalovala v laborato ích CxI 
speciální víceú elový robot, který se bude 
používat p i vývoji této nové metody zušlech-
t ní povrchu skla. A to nejen p i jejím zavede-
ní do výroby, ale i p i hledání dalších zp sob  
vzorování netradi ních vzor  s výrazným es-
tetickým efektem. 
Po oslabení tradi ních sklá ských postup  
po roce 1989 je ploché sklo podle Novot-
ného v sou asné dob  jedinou komoditou, 
kterou bezprost edn  neohrožuje asijská 
konkurence. „Sklá ský pr mysl v eské re-
publice má v tomto odv tví dostate né vý-
robní kapacity, je schopen se vyvíjet a obo-
hacovat stávající výrobní programy novými 
výrobky s vyšší p idanou hodnotou. Proto je 
dostatek prostoru i pro vývoj a výzkum, ze-
jména ten aplikovaný“ tvrdí docent Novotný. 
V de tí pracovníci se zam ují hlavn  
na netradi ní úpravy, které zvýraz ují do-
sud nevyužívané vlastnosti skla. Díky vy-
užití tenkých vrstev se objevují zcela nové 
vlastnosti. Nap íklad tenké vrstvy aplikova-
né ve vakuu na p ední i zadní strany skel 
umož ují optimalizovat propustnost sv tla, 
a zna n  tak zlepšit vid ní, zejména p i sní-
žené viditelnosti. Tenké vrstvy s obsahem 
k emíku zase výrazn  zvyšují pevnost skla 
a jeho odolnost v i poškrábání. Vyrábí se 
celá škála skel, která propouští sv tlo do-
vnit  a zvenku jsou zastín ná. Díky hydro-
fobním úpravám – deš ové kapky neulpívají 
na skle, a tím se zvyšuje vizuální komfort 
za jízdy automobilem. V porovnání se 
sklem bez této úpravy se zvyšuje viditelnost 
až o 33% po celé ploše skla, tedy i mimo 
místa, kam dosáhnou st ra e. V kurzu jsou 
protipožární skla složená ze dvou nebo více 
vrstev skla spojeného pr hlednými mezi-
vrstvami, které v p ípad  požáru nabobtnají 
a zm ní se v nepr hledný ochranný štít. 
Spolupráce Technické univerzity v Liberci 
a spole nosti SKLOPAN v rámci projektu 
výzkumu a vývoje „Inovace stroj  a za íze-
ní a implementace pokro ilých technologií 
do procesu automatické výroby a zpracování 
plochého skla“ se zam í také na vývoj a vý-
zkum nových recykla ních technologií, kterým 
se SKLOPAN zabývá dlouhodob . „Chceme 
využít synergie sou innosti rovn ž k vývoji 
nových zp sob  recyklace obtížn  recyklo-
vaného odpadu,“nazna il docent Novotný. 
Jedná se nap íklad o odd lení a další zpra-
cování bezpe nostní folie z automobilových 
skel nebo zpracování solárních skel s t žko 
odstranitelnými tenkými vrstvami kov .
„Další d ležitou oblastí naší spolupráce je 
konstrukce stroj  a za ízení pro manipulace 
se sklem s užitím robot . Hledáme další apli-
ka ní užití robot  pro jejich efektivní nasazení 
nejen ve sklá ském pr myslu, ale i v dalších 
odv tvích. Podstatné je že se naše spolu-
práce neodvíjí jen v teoretické rovin , ale 
p inese konkrétní, prakticky využitelné apli-
kace pro sériovou výrobu. Máme p ipravené 
i další projekty, na kterých chceme s univer-
zitou spolupracovat,“ uvedl generální editel 
SKLOPANU Liberec Pavel Šlambora
Práce v této oblasti bude podle odborník  
z univerzity i u  rmy SKLOPAN pro celé gene-
race v deckých pracovník . D ležité je, aby 
výrobní podniky a v decká pracovišt  našly 
spole nou e  a využily všech synergických 
efekt . Technická univerzita v Liberci a SKLO-
PAN Liberec vykro ily správným sm rem.

Lebe ní implantáty
Na zdokonalení lebe ních implantát  

v rámci projektu MPO „Výzkum a vývoj 
biomateriál  a technologií výroby um -
lých náhrad pro lé bu kostních defekt “ 
pracují Technická univerzita v Liberci 
a  výrobce dentálních a kostních im-
plantát ,  rma LASAK s.r.o. Na ty letý 
projekt získala  rma LASAK dotaci MPO 
ve výši dva miliony korun, celkové nákla-
dy projektu v etn  vlastních prost edk  
iní zhruba 9 milion  korun.

Projekt je zam en na vývoj nových bio-
materiál  pro kostní regeneraci v dentál-
ní chirurgie, ortopedii a spinální chirurgii. 
Spolupráce s technickou univerzitou se 
vzhledem k dosavadním zkušenostem týmu 
docenta apka týká p edevším vývoje no-
vých technologií pro p ípravu individuálních 
implantát  maxilofaciální ale i kraniofaciální 
oblasti.

metodu tvarování p esných náhrad po-
škozených lebe ních a obli ejových kostí 
na základ  zpracování dat z po íta ové to-
mogra  e a následné prostorové digitalizací. 
Na po íta ový model lebky je pot eba zhru-
ba p l milionu sou adnic. „Po dotvarování 
modelu nastala fáze fyzické výroby, kdy 
jsme model vytiskli na 3D tiskárn . Léka i 
pak odlili p esnou kostní náhradu do siliko-
nové formy p ímo na sále z rychle tvrdnou-
cího polymeru - kostního cementu.,“ vzpo-
míná Lukáš apek na metodu lití implantát  
do forem. 

Dnes se už díky úsp šnému vývoji kostní 
náhrady nemusejí vyráb t na sále, ale léka i 
dostanou p esný steriln  zabalený implan-
tát od výrobce. V rámci projektu vyvinula 
 rma LASAK novou generaci biomateriál  
nahrazujících kostní tkán  „Implantáty vy-
kazují optimální tvar a maximální velikost 
kontaktní plochy s kostním ložem. Vyvinuli 
jsme vlastní technologii vysokorychlostního 
p esného obráb ní kraniálních implantát  
na p tiosém frézovacím centru. Tato tech-

Na univerzit  se problematice lebe ních 
náhrad v nuje Lukáš apek na kated e me-
chaniky, pružnosti a pevnosti fakulty strojní 
již n kolik let. V roce 2005 získal jako dok-
torand studentský ešitelský grant z Fondu 
rozvoje vysokých škol ve výši 96 tisíc korun 
a poda ilo se mu ve spolupráci s léka i li-
berecké neurochirurgie a ústní, obli ejové 
a elistní chirurgie vyvinout tehdy unikátní 

nologie umož uje precizní p ípravu im-
plantátu pro konkrétního pacienta ze dvou 
v sou asné dob  nejpokro ilejších biokom-
patibilních materiál  – istého titanu a poly-
merního PEEKu. Zárove  probíhá intenzivní 
vývoj povrchových úprav, které dále zlepší 
stabilitu implantátu a schopnost osseointe-
grace používaných materiál  – p edevším 
PEEKu,“ íká Jakub Strnad, jednatel  rmy 
LASAK s tím, že to vše zvyšuje úsp šnost 
zákrok .

První krok procesu p ípravy implantátu 
probíhá na TUL, když v decký tým ve spo-
lupráci s  léka i vytvo í design implantátu 
na základ  CT dat z klinického pracovišt  
a ov í tvar implantátu pomocí rekonstruk-
ce na 3D tiskárn . eší nap íklad tlouš ku 
kostí, morfologii lebky atd. Reálný tvar de-
fektu i implantátu p ezkoumají léka i na kli-
nickém pracovišti a Výrobce LASAK s.r.o. 
pak zpracuje konstrukci (CAD) dat a pro-
vede simulaci obráb cího procesu. Je-li 
simulace úsp šná, za íná samotná n ko-
likahodinová výroba p tiosým frézováním. 
„Tato technologie p ípravy zpracováním 

Záb r z operace – reálný tvar defektu i im-
plantátu se musejí shodovat

Docent Lukáš apek p i ov ování vlastností implantát
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CT dat, návrhem (CAD) a p esným p -
tiosým frézováním p edstavuje špi kovou 
metodu používanou pro p ípravu implantá-
t  na míru v rekonstruk ní chirurgii,“ kon-
statuje Strnad.

Spole ný grant realizují univerzitní a  -
remní týmy od ledna 2011. Jejich cílem 
je vylepšení povrchové úpravy materiálu, 
aby implantáty dokonale srostly s kostí 
a na zdokonalení  xace materiálu, která 
zabra uje pohybu materiálu p ed sr stem. 
Úzce spolupracují s Krajskou nemocnicí 
Liberec, a.s. „D sledn  vyhodnocujeme 
každou operaci. „Nafotím zákrok, po ur i-
tém ase, ud láme kontrolní snímky pa-
cienta a porovnáváme vizuáln  rozhraní 
mezi kostí a implantátem. Zabýváme se 
zp sobem rozmíst ní minidlah po obvod  
implantátu, m íme, jaká je vytrhovací síla 
šroubk , zkoušíme vymyslet rychlejší zp -
sob  xace, musíme také ov ovat imunit-
ní reakce na laboratorních zví atech“ ekl 
docent apek

Projekt kon í v prosinci 2013, do té doby 
cht jí jeho realizáto i získat certi  kovanou 
metodiku. „Chceme, aby aplikace implan-
tát  dostala ád a také, aby zdravotní po-
jiš ovny  ke kranioplastice p istupovaly jako 
ke klasickému výrobku. Zatím se p istupuje 
ke každému pacientovi individuáln , léka  
musí žádat o proplacení. Je to náro ná ad-
ministrativa,“ konstatoval neurochirurg libe-
recké nemocnice Pavel Buchvald.

Spolupráce s  rmou podle docenta 
apka je hnací silou pro v du a výzkum. 

„Akademická sféra by se nem la izolovat 
od pr myslové praxe. N kdy jsme museli 
své p vodní p edstavy zm nit nap íklad 
kv li  nan ní náro nosti. V dci asto ne-
mají zp tnou vazbu pr myslu a to je špat-
n “, ekl apek s tím, že spolupráce mezi 
akademickou a pr myslovou sférou ve vý-
voji a p edevším v aplikaci výsledk  výzku-
mu a vývoje je v tomto projektu napln na 
bezezbytku.

Cyklistická bunda s blinkry
a brzdovými sv tly

Cyklistickou bundu s nositelnou 
elektronikou, která p i jízd  na kole 
signalizuje zm nu sm ru nebo brzd ní, 
vyvinuli na kated e od vnictví Fakulty 
textilní Technické univerzity v Liberci. 
Podle d kana FT TUL Aleše Linky tento 
další úsp ch op t dokazuje perspekti-
vu eského textilního pr myslu a po-
tažmo i druhé nejstarší fakulty liberec-
ké univerzity. „Šanci mají výrobky s vy-
sokou p idanou hodnotou. Na takové 
textilie a jejich aplikace se zam uje 
vývoj a výzkum na fakult ,“ ekl profe-
sor Linka.

V decký tým profesora Zde ka K se 
a  docenta Antonína Havelky na vývoji in-
teligentního cyklistického od vu spolupra-
coval se t emi eskými  rmami. Plze ská 
 rma  APPLYCON  a liberecký ELITRONIC  
zajiš ovaly návrh a výrobu celých ovláda-
cích modul . Táborská  rma KALAS pak 
vyrobila už dva vzorky nového modelu.

Vývoj trval asi jeden rok. Po áte ní ná-
klady hradila fakulta textilní z vlastních 
zdroj ,  následn  se zapojily i výše zmí-
n né  rmy. Výsledkem je unikátní bunda, 
která podstatn  zvýší bezpe nost cyklist  

v silni ním provozu. „Cyklistu v této bun-
d  nem že p ehlédnout žádný idi  auta,“ 
ekl Antonín Havelka, vedoucí katedry 

od vnictví. Zd raznil ale, že sv telná 
signalizace neosvobozuje cyklistu od po-
vinného znamení rukou p i zm n  sm ru 
jízda. „Nenahrazujeme žádné vyhlášky, 
jen zvyšujeme viditelnost cyklist  a potaž-
mo všech ú astník  silni ního provozu. 
Myslím, že bundu ocení t eba i sportovní 
chodci a b žci a potažmo i idi i aut, kte í 
se jim musejí na silnicích vyhýbat,“ konsta-
toval Havelka.

Navenek jde o b žnou re  exní cyklistic-
kou bundu, která je ale na zadní viditelné 
ásti vybavena blikajícími LED diodami. 

Systém se skládá ze dvou modul . Jeden 
je umíst n na jízdním kole a zpracovává 
signály zm ny sm ru jízdy a brzd ní. Tyto 
signály jsou odesílány do druhého modu-
lu v od vu, který na jejich základ  ídí svit 
LED diod integrovaných do od vu. „ Osv t-
lení má relativn  malou spot ebu elektrické 
energie a díky technickému ešení integra-
ce do textilie snese b žnou údržbu od v ,“ 
uvedl Milan Baxa, jednatel  rmy Applycon. 
Na plný provoz vydrží podle n j LED diody 

v bund  svítit plných dvanáct hodin bez na-
bíjení baterií.

Oba moduly se skládají ze stejných zá-
kladních ástí- akumulátor, deska s ídící 
elektronikou a bezdrátový komunika ní 
len. P i emž rozdílná je pouze konstruk-

ce ídících desek, kdy jedna z nich obsa-
huje digitální vstup pro p íjem signál  ze 
t í senzor  na bicyklu. Druhá výstup pro 
napájení ty  sekcí ak ních len  v bund .  
„Moduly mají kompaktní rozm ry umož u-
jící snadnou integraci do od vu a montáž 
na jízdní kolo.  V od vu je elektronický 
modul zasunut v kapse na rubové stran  
u spodního lemu bundy. Na jízdní kolo je 
pak nutné osadit zapouzd enou elektroni-
ku p ipínacím klipem, který umožní snad-
né p ipnutí a odepnutí. Modul je pot eba 
sundat p í dobíjení akumulátoru nebo p i 
parkování na ve ejných místech,“ dodal 
Baxa.

Podle Zde ka K se jde  o eský unikát, 
který má velkou šanci proniknout na zahra-
ni ní trh. „ Bunda je zhotovena z prodyš-
ného materiálu, který zaru uje komfort i p i 
fyzické námaze. Systém elektroniky je lehký 
a pocitov  neznatelný, takže cyklistu v bec 
neobt žuje. Systém mohou využít i motor-
ká i nebo inline brusla .“ p iblížil nový výro-
bek profesor K s.

Prodej by m l podle Josefa Filipa, výkon-
ného editele  rmy KALAS, nejv tšího es-
kého výrobce sportovního, p evážn  cykli-
stického oble ení za ít p íští rok na ja e. 
„Cenu ješt  nem žeme prozradit. Ale roz-
hodn  bude snesitelná pro b žné zákazní-
ky. Ve ejnosti  bundu poprvé p edstavíme 
letos na podzim na veletrhu v N mecku,“ 
informoval Filip.

Zástupci všech t í  rem se shodli 
na tom, že ve spolupráci s Technickou uni-
verzitou v Liberci cht jí pokra ovat. Pracu-
jeme na zdokonalení systému, aby byl cy-
klista viditelný z 360 stup . To znamená, 
že chceme diody umístit i na p ední ásti 
a na bocích bundy. Ro n  umírá v eské 
republice zhruba 70 cyklist . Když se toto 
íslo sníží naší zásluhou, budeme spoko-

jeni“, prohlásil  Havelka s tím, že s uvede-
nými  rmami má katedra rozd lané další 
projekty zam ené nap íklad na kom-
fort vojenských uniforem.

J. Ko árková

30 3/2012

vnitrek IPTT III 2012.indd   30 31.8.12   10:23
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



Informace o zasedání
Usnesení ze zasedání Rady, zápisy 

z nich a schválené materiály jsou zve-
ej ovány na webových stránkách Rady 

(www.vyzkum.cz).

Dne 25. kv tna 2012 se konalo 273. 
zasedání Rady. Rada na n m po mezi-
resortním p ipomínkovém ízení schválila 
p edložení „Návrhu výdaj  státního roz-
po tu na výzkum, vývoj a inovace na rok 
2013 s výhledem na léta 2014 a 2015“ 
vlád  (vláda ho schválila svým usnesením 
ze dne 26. ervna 2012 . 458). Rada dále 
schválila po meziresortním p ipomínkovém 
ízení p edložení „Metodiky hodnocení vý-

sledk  výzkumných organizací a hodnocení 
výsledk  ukon ených program  (platné pro 
léta 2010 a 2011) pro rok 2012“ vlád  (vláda 
ji schválila svým usnesením ze dne 13. erv-
na 2012 . 411). V Metodice 2012 nedošlo 
k žádným d ležitým zm nám. Rada p eruši-
la projednávání novely zákona . 130/2002 
Sb. a uložila ji dopracovat do podoby tech-
nické novely. Dále Rada zvolila p edsedy 

Zasedání Pléna
Plénum eské konference rektor  ( KR) 

p ijalo na svém 115. zasedání, konaném 
dne 15. 4. 2012 ve Vysoké škole polytech-
nické v Jihlav , následující usnesení:

 KR opakovan  varuje p ed dalším ra-
zantním snižováním p ísp vku ze státního 
rozpo tu pro ve ejné vysoké školy chysta-
ným v nastávajících letech, které povede 
k poklesu až o desítky procent. eská re-
publika se stává státem, který v nuje na vy-
soké školství mén  než 0,5 % HDP. KR 
shledává takový postup likvida ní, zjevn  
zam ený proti kvalit  eského vysokoškol-
ského vzd lávání a ke škod  konkurence-
schopnosti eské republiky. 

odborných komisí Rady a p edsedu Komise 
pro hodnocení výsledk  v souladu se svým 
novým Statutem. Na tomto zasedání Rada 
rovn ž schválila „Návrh dalšího postupu 
p i posuzování výzkumných organizací“, 
kterým se m ní podmínky pro výzkumné 
organizace v tzv. 2 fázi posuzování (pro po-
skytování institucionální podpory), zejména 
zvýšení po tu bod  podle Metodiky z 1 500 
na 3 000 bod . Rada se dále zabývala po-
stupem p i „Aktualizaci Národní politiky vý-
zkumu, vývoje a inovací R na léta 2009 až 
2015“, která má být do konce letošního roku 
p edložena vlád . 

Dne 29. ervna 2012 se konalo 274. 
zasedání Rady. Rada na n m schválila 
„Návrh novely zákona . 130/2002 Sb.“ 
a uložila jeho rozeslání do meziresort-
ního p ipomínkového ízení. Dále Rada 
po meziresortním p ipomínkovém ízení 
schválila p edložení „Národních priorit ori-
entovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací“ vlád  (vláda je projed-
nala dne 18. ervence 2012). T chto šest 
priorit nahrazuje osm priorit, které byly 
sou ástí „Národní politiky výzkumu, vývo-
je a inovací R na léta 2009–2015“ z roku 

2009. Rada pokra ovala v práci na „Aktu-
alizaci Národní politiky výzkumu, vývoje 
a inovací R na léta 2009 až 2015“, vza-
la na v domí materiál „Pr b žné vyhod-
nocení pln ní Národní politiky výzkumu, 
vývoje a inovací R na léta 2009–2015“ 
vyplývající z odpov dí resort  a uložila 
p edložit návrh na další 275. zasedání 
Rady. Rada dále jmenovala svým zástup-
cem v Monitorovacím výboru Opera ního 
programu Vzd lávání pro konkurence-
schopnost prof. Ing. Stanislavu Hronovou, 
CSc., dr.h.c. a zástupcem v dozor í rad  
IPn „Metodika“ RNDr. Zde ka Havlase, 
DrSc. Rada rovn ž schválila zm ny Sta-
tutu odborných komisí Rady a Statutu 
a Jednacího ádu Komise pro hodnocení 
výsledk . Rada vzala na v domí „Návrh 
transformace Interní grantové agentu-
ry Ministerstva zdravotnictví R“, uložila 
jeho rozpracování a uložila zohlednit tento 
návrh p i „Aktualizaci Národní politiky vý-
zkumu, vývoje a inovací R na léta 2009 
až 2015“. Rada schválila i „Návrh na ob-
sahovou a gra  ckou úpravu portálu www.
vyzkum.cz“.

M. B.

 KR považuje za nep ijatelné další sni-
žování pr m rných prost edk  na jednoho 
vysokoškolského studenta. 

 KR vyzývá Vládu eské republiky, aby 
podpo ila soust ed ní budoucích interven-
cí v oblasti vzd lávání, výzkumu a vývoje 
v jednom opera ním programu v gesci Mi-
nisterstva školství, mládeže a t lovýchovy 
a aby zamezila fragmentaci podpory t chto 
oblastí do opera ních program  v gesci ji-
ných rezort . KR doporu uje, aby podpora 
z takového opera ního programu byla vyu-
žitelná na celém území eské republiky. 

Na svém 116. zasedání, konaném dne 7. 
6. 2012 ve Vysoké škole hotelové v Praze 
p ijalo toto usnesení:

 KR oce uje p íslib ministra Fialy nesni-
žovat podstatn  v roce 2013 rozpo et vyso-

kých škol. Rozpo tový výhled na rok 2014 
a další však z stává kritický. 

 KR z izuje ve smyslu svého Statutu 
pracovní skupinu, která se bude v novat 
komplexní problematice prost edk  z evrop-
ských fond . 

 KR vyzývá Ministerstvo vnitra k po-
kra ování dialogu nad p ípravou „zákona 
o úprav  vstupu a pobytu cizinc  na území 

eské republiky, volného pohybu ob an  
Evropské unie a jejich rodinných p íslušník  
a ochrany státních hranic“, nebo  jeho chys-
taná podoba bude zna n  ovliv ovat chod 
a výkon vysokých škol. 

 KR považuje za nep ijatelné, aby  nan-
cování výzkumu, vývoje a inovací ze státní-
ho rozpo tu výrazn  neodráželo dosažené 
výsledky.  P. Š.

Délka trvání programu je navržena na 8 
let (2012–2019) s termíny vyhlášení t í 
dvoustup ových ve ejných sout ží v letech 
2011, 2013 a 2015. V rámci první ve ejné 
sout že bylo oborové zam ení center sta-
noveno leny centra ve strategické výzkum-
né agend . Nejvyšší možná míra podpory 
na jedno centrum je omezena na 70 % cel-
kových uznaných náklad . V reálných ís-

lech jde o maximální ástku za celou dobu 
ešení projektu ve výši 244 mil. K  v p ípa-

d , že jeho p evažující aktivitou je aplikova-
ný výzkum, a 183 mil. K  v p ípad , že jeho 
p evažující aktivitou je experimentální vý-
voj. Celkov  by m lo být v rámci programu 
Centra kompetence rozd leno cca 6 miliard 
korun. Lze o ekávat, že v rámci všech t í 
ve ejných sout ží dohromady bude podpo-
eno cca 35 center složených z minimáln  3 

podnik  a jedné výzkumné organizace.
V tomto programu jsou podpo eny projek-

ty, které p esv d iv  naplánují dosažení apli-
kovatelných výsledk  (patent, poloprovoz, 
ov ená technologie, užitný vzor, pr myslový 
vzor, prototyp, funk ní vzorek, certi  kované 

Centra kompetence
Program Technologické agentury R 

na podporu rozvoje dlouhodobé spoluprá-
ce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi 
ve ejným a soukromým sektorem „Centra 
kompetence“ je zam en na podporu vzniku 
a innosti center výzkumu, vývoje a inovací 
v progresivních oborech s vysokým aplika -
ním potenciálem a perspektivou pro zna ný 
p ínos k r stu konkurenceschopnosti R. 
Vzniklá centra by m la vytvo it podmínky 
pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve vý-
zkumu, vývoji a inovacích mezi ve ejným 
a soukromým sektorem. 

ČESKÁ KONFERENCE REKTORŮ
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metodiky, specializovaných map s odborným 
obsahem nebo softwaru). Další podmínkou je 
následné zavedení výsledk  v praxi.

V návaznosti na hlavní cíl programu, kte-
rým je zvýšení konkurenceschopnosti R, 
program také usiluje o stimulaci spolupráce 
podnik  a výzkumných organizací vytvo ením 
strategického partnerství, posílení interdisci-
plinarity výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení 
horizontální mobility výzkumných pracovník , 
zejména za ínajících výzkumník . 

Pr b h první ve ejné sout že
Ve ejná sout ž programu Centra kompe-

tence probíhala ve dvoustupních. V prvním 
stupni byly návrhy projekt  nejd íve posu-
zovány ty mi oponenty nezávisle na sob , 
z nichž dva byli ze zahrani í a dva z tuzem-
ska. Na základ  posudk  oponent  vypraco-
val souhrnnou hodnotící zprávu zpravodaj 
Rady programu, p i emž oponent m l mož-
nost se ke zpráv  zpravodaje Rady progra-
mu vyjád it. Následn  prob hlo zasedání 
Rady programu, která provedla hodnocení 
všech návrh  projekt  a doporu ila p edsed-
nictvu po adí návrh  projekt  postupujících 
do druhého stupn . Posledním krokem bylo 
projednání a schválení postupujících návrh  
projekt  p edsednictvem TA R. 

Do programu bylo v první ve ejné sout ži 
podáno celkem 128 návrh  projekt . Formál-
ní podmínky pro p ijetí návrh  projekt  do ve-
ejné sout že splnilo 120 návrh  projekt . 

Ve druhém stupni návrhy projekt  hodno-
tili t i tuzemští oponenti, kte í se následn  
sešli v rámci konsenzuálních jednání s cí-
lem dosáhnout jednotné-konsenzuální hod-
notící zprávy. Následn  provedl hodnocení 
návrhu projektu zpravodaj Expertní hodno-
tící komise (EHK), který se mohl zú astnit 
konsenzuálních jednání v roli pozorovatele. 
Po vypracování stanovisek zpravodaje se 
EHK sešla, aby vyhodnotila návrhy projekt , 
vypracovala stanoviska s návrhem po adí. 
Poté prob hlo hodnocení Radou programu, 
která krom  stanovisek vypracovala návrh 
po adí, který byl p edložen p edsednictvu 
TA R. P edsednictvo TA R projednalo 
všechny návrhy projekt  druhého stupn  
a schválilo výsledné po adí návrh  projekt . 

Ve druhém stupni bylo hodnoceno po for-
mální kontrole 44 návrh  projekt  z p vod-
ních 47. 

K podpo e z programu Centra kompeten-
ce bylo vybráno 22 návrh  projekt .

Technologická agentura eské republiky 
vyhlásila dne 30. 3. 2012 výsledky první ve-
ejné sout že ve výzkumu, vývoji a inova-

cích programu Centra kompetence vyhláše-
né p ed devíti m síci, dne 29. ervna 2011. 
P ed podpisem smluv prob hly negocia ní 
jednání týkající se konkrétních podmínek 
poskytnutí  nan ní podpory. 

Analýza projekt  z n kolika hledisek
Všech projekt  p ijatých do programu 

Centra kompetence se ú astnila tém  ti-
sícovka ú astník . Vzhledem k možnosti 
ú astnit se ve více podaných projektech, 
tento po et p esahuje po et ú astnících se 
organizací. T ch bylo na po átku hodnotící-
ho procesu 655. Do druhé stupn  bylo vy-
bráno 47 projekt  s celkovým po tem 407 
ú astník  (287 r zných organizací). 

U podpo ených projekt  (22) je jako len 
konsorcia uvedeno 186 ú astník  (143 r z-
ných organizací). Nejpo etn jší zastoupení 
m ly výzkumné organizace – 36%. Nejmé-

Projekty
p ijaté postupující podpo ené

Po et ú astník 979 407 186
Po et organizací 655 287 143
Pr m rný po et projekt  na organizaci 1,5 1,4 1,3

Velikost
organizace

P ijaté Postupující Podpo ené
absolutn podíl (v %) Absolutn podíl (v %) absolutn podíl (v %)

MP 266 27,2 100 24,6 36 19,4
SP 172 17,6 65 16,0 30 16,1
VO 321 32,8 140 34,4 67 36,0
VP 220 22,5 102 25,1 53 28,5
Celkem 979 100,0 407 100,0 186 100,0

Hlavní obor projektu P ijaté projekty Podpo ené projekty Úsp šnost

dle klasi  kace CEP abs. podíl (v %) abs. podíl (v %) (v %)

A – Spole enské v dy 3 2,5 0 0,0 0,0

B – Matematika a fyzika 8 6,7 2 9,1 25,0

C – Chemie 13 10,8 5 22,7 38,5

D – V dy o zemi 9 7,5 1 4,5 11,1

E – Biov dy 6 5,0 0 0,0 0,0

F – Léka ské v dy 14 11,7 0 0,0 0,0

G – Zem d lství 7 5,8 0 0,0 0,0

I – Informatika 8 6,7 1 4,5 12,5

J – Pr mysl 52 43,3 13 59,1 25,0

K – Vojenství 0 0,0 0 0,0 X

Celkem 128 100,0 22 100,0 17,2

Tab.: Projekty podle po tu ú astník  a organizací

Tab.: Ú astníci podle veli kosti

Tab.: Podpo ené projekty podle oborové klasi  kace CEP

Tab.: Ú astníci podle sídla

7 Podíl na celkovém po tu organizací
8 Podíl na organizacích v kraji 

n  pak bylo st edních a malých podnik . P i 
pohledu na ú astníky projekt  z hlediska 
jejich role je patrná velká dominance vý-
zkumných organizací jako p íjemc  pro-
jekt . Z 22 podpo ených projekt   guruje 
výzkumná organizace jako p íjemce ve 20 
p ípadech.

Z hlediska regionálního zastoupení m lo 
nejvíce ú astník  sídlo v Praze, ve které je 
soust ed no nejvíce výzkumných kapacit, 
dále v Jihomoravském a St edo eském kra-
ji. V prvních dvou jmenovaných krajích m ly 
nejv tší podíl výzkumné organizace (oba 
kraje jsou významnými centry vysokého 

Kraj
P ijaté

Podpo ené

Po et
organizace podle velikosti

VO MP SP VP

abs podíl7 

(v %) abs podíl7 

(v %)
podíl7 

(v %)
podíl7 

(v %)
podíl7 

(v %)
podíl7 

(v %)
A – Praha 348 35,5 68 36,6 38,2 23,5 16,2 22,1
B – Jihomoravský 190 19,4 28 15,1 42,9 21,4 17,9 17,9
S – St edo eský 76 7,8 19 10,2 15,8 15,8 21,1 47,4
P – Plze ský 34 3,5 16 8,6 56,3 6,3 0,0 37,5
T – Moravskoslezský 63 6,4 13 7,0 38,5 15,4 15,4 30,8
Z – Zlínský 46 4,7 9 4,8 11,1 0,0 22,2 66,7
E – Pardubický 41 4,2 8 4,3 37,5 25,0 12,5 25,0
L – Liberecký 36 3,7 6 3,2 50,0 16,7 33,3 0,0
C – Jiho eský 26 2,7 5 2,7 20,0 40,0 20,0 20,0
J – Vyso ina 23 2,3 4 2,2 0,0 0,0 50,0 50,0
U – Ústecký 29 3,0 4 2,2 25,0 25,0 0,0 50,0
M – Olomoucký 42 4,3 4 2,2 75,0 0,0 0,0 25,0
H – Královehradecký 22 2,2 2 1,1 0,0 100,0 0,0 0,0
K – Karlovarský 1 0,1 0 0,0 X X X X
SK – Slovensko 2 0,2 0 0,0 X X X X
Celkem 979 100,0 186 100,0 36,0 19,4 16,1 28,5
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školství), ve St edo eském kraji bylo nejví-
ce velkých podnik . 

Projekty dle klasi  kace CEP
Do první ve ejné sout že programu Cen-

tra kompetence byly p ijaty projekty v 9 ka-
tegoriích klasi  kace CEP. Jediným oborem, 
ve kterém nebyl do programu CK p ijat žádný 
projekt, bylo vojenství. Nejvíce projekt  m lo 
jako hlavní obor pr mysl (43 %, 52 p ijatých 
projekt ), dále léka ské v dy (12 %, 14 p i-
jatých) a chemii (11 %, 13 p ijatých). Žádný 
projekt nebyl podpo en v oborech léka ské 
v dy (14 p ijatých projekt ), zem d lství (7 
p ijatých), biov dy (6 p ijatých) a spole enské 
v dy (3 p ijaté). Nejvyšší úsp šnost podpory 
m ly projekty z oboru chemie (39 %), pr my-
slu a matematiky a fyziky (oba obory 25 %). 

Druhá ve ejná 
sout ž

V sou asné sob  
se vyhodnocuje pr -
b h a výsledky první 
ve ejné sout že, ana-
lyzují se p ipomínky ze 
strany hodnotících or-
gán  programu Centra 
kompetence a orgán  
Technologické agentu-
ry. Vše se zanalyzuje 
v maximální mí e tak, 
aby další dv  ve ej-
né sout že programu 
Centra kompetence byly ve všech sm rech 
optimální platformou pro realizaci dlouhodo-
bé spolupráce mezi ve ejným a soukromým 

sektorem na poli aplikovaného výzkumu, vý-
voje a inovací.

Ing. Ilona Havlí ková 

ICC ČR

Valná hromada 19. 6. 2012
Valnou hromadu ídil p edseda ICC R 

prof. Michal Mejst ík. V úvodu uvítal všechny 
p ítomné zástupce len  ICC. Valná hromada 
byla shledána usnášeníschopnou, p ítomno 
bylo 34 z 64 len  ICC. 

Navržený program jednání byl bez výhrad 
schválen všemi p ítomnými. 

P edseda dozor í rady Doc. Pavel Švejda 
navrhl leny návrhové komise ve složení: 
Tomáš Kop iva, Leoš Mates, Ivan Voleš a vo-
lební komise: Martin Maisner, Tereza Kuka -
ková, Libor Šmíd. Komise byly jednomysln  
schváleny.

Vladimír Šiška – výkonný editel ICC R 
v roce 2011 – informoval p ítomné o vzd -
lávací innosti v roce 2011, po ádaných 
seminá ích, teritoriálních setkáních, práci 
jednotlivých komisí ICC, po tu prodaných pu-
blikací a o projektech Exportní strategie, Me-
zinárodní obchod v praxi a klubové kavárn  
Chamber‘s Café. 

lenové valné hromady byli seznámeni 
s výsledkem hospoda ení za rok 2011; 
zisk 8 803,92 K . Byl p ednesen také výrok 
auditora, že ú etní záv rka roku 2011 udává 
v rný a poctivý obraz hospoda ení a  nan ní 
situace ICC R. 

Poté p edseda dozor í rady seznámil p í-
tomné se zprávou dozor í rady a konstato-
val, že na svých t ech jednáních dozor í rada 
provedla kontrolu vybraných ú etních polo-
žek a doklad  v sou innosti s pracovníkem 
sekretariátu a prov ila v souladu s bodem 
8.5.4 stanov výsledky hospoda ení a obsah 
výro ní zprávy za rok 2011 a doporu uje je 
schválit, stejn  tak jako pln ní  nan ního 
plánu na rok 2012 a návrh plánu na rok 2013. 

Vladimír Šiška objasnil jeho rezigna-
ci na funkci výkonného editele. Dne 29. 2. 
2012 lenové výkonné rady zvolili do funk-
ce výkonné editelky sl. Terezu Kuka kovou 
s platností od 1. 3. 2012.

Valná hromada byla informována o p ijetí 
spole ností: MONTS s. r. o., Škoda Auto a. 
s., Hanseatic Business Centre a. s., S group 
holding a. s., CzechInvest, Huawei Techno-
logies Czech, PAYBACK a. s., Teledin s.r.o. 
za leny ICC. Jejich p ihlášky projednala 
a schválila na svých jednáních z pov ení 
valné hromady výkonná rada. 

lenství zaniká na základ  vlastní žá-
dosti spole nostem: AAA Auto a.s., SAP R, 
UniCredit Leasing CZ, a.s., Stand-by EURO-
PE s. r. o., Svaz spedice a logistiky R. 

Na základ  nezaplacení lenských p í-
sp vk  byla z lenství vylou ena spole nost 
PAYBACK a. s., a to ke dni konání valné hro-
mady, tedy k 19. 6. 2012. 

P edseda seznámil valnou hromadou 
s p ípravami East West Business Fora 2012, 
které se uskute ní 18. zá í 2012 s nejv tší 
pravd podobností v prostorách Senátu. Zá-
štitu nad EWBF p evzal P emysl Sobotka, 1. 
místop edseda Senátu. 

lenové byli vyzváni ke zvážení možnosti 
partnerství na této akci. 

Dále valná hromada byla informována 
o teritoriálních setkáních, která se uskute -
ní v nadcházejících m sících, o zasedání 
ICAN v Praze, seminá i s prof. Dr. Alexan-
drem B lohlávkem o nových pravidlech ICC 
pro rozhod í ízení a o beachvolejbalovém 
turnaji pro leny ICC R. lenové valné 
hromady m li možnost vid t ukázku nové-
ho modern jšího webu, který bude fungovat 
od zá í 2012. 

Vladimír Šiška poté prezentoval pr b h 
pln ní  nan ního plánu na rok 2012 a ná-
vrh rozpo tu na rok 2013. P edseda dodal 
poznatek ze zasedání v Pa íži, kde se ešil 
problém s ostatními zem mi, které neplatí 
lenské p ísp vky do Pa íže. ICC R platí 

p ísp vky ádn  2x ro n . 
Prob hla volba p edsedy ICC R. Je-

diným kandidátem byl prof. Ing. Michal 
Mejst ík, CSc. Valná hromada jednomysln  
odhlasovala a tím i schválila prof. Mejst í-
ka do funkce p edsedy ICC R pro období 
2013 – 2014.

Následn  prob hla volba len  dozor í 
rady ICC R. Dozor í rada by se m la volit 
až na p íštím zasedání valné hromady, nikdo 
však nebyl proti, aby se dozor í rada volila 
spole n  s ostatními orgány. 

Navržení kandidáti byli: 
Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., Aso-

ciace inova ního podnikání R
JUDr. Štefan Tomolya, Bohemia Iuris Ka-

pitál, a.s. 
JUDr. Milan Kohout, IMODS o.p.s. 

Všichni kandidáti byli jednomysln  zvoleni 
do dozor í rady ICC pro funk ní období 2013 
– 2015. 

Následn  prob hla volba len  výkonné 
rady ICC R na období 2013 – 2014. Navr-
žení kandidáti byli: 
Ing. Jana Švábenská, Komer ní banka, a.s. 
JUDr. Alena Bányaiová, Bányaiová Vožeho-

vá, s.r.o. advokátní kancelá  
Ing. Ond ej Novák, Teledin s.r.o. 
Ing. Alexander Šafa ík-Pštrosz, Hospodá ská 

komora R 
Ing. Petr Križan, eská exportní banka, a.s. 
Ing. Daniel Heler, eská spo itelna, a.s. 
Mgr. Tomáš Hron, UniCredit Bank Czech Re-

public, a.s. 
Všichni kandidáti (nebo jejich zplnomocn -

ní zástupci) m li možnost p edstavit se ostat-
ním len m.

Bylo zvoleno šest kandidát  s nejv tším 
po tem hlas . Volba prob hla v souladu s vo-
lebním ádem. Volební lístky budou uschová-
ny v sekretariátu ICC R. 

Usnesení 22. valné hromady ICC R: 
22. valná hromada ICC R na svém zase-

dání dne 19. ervna 2012 
 bere na v domí zprávu o innosti za rok 
2011 a schvaluje innost výkonné rady 
za rok 2011 a výro ní zprávu ICC R; 

 schvaluje výsledky hospoda ení za rok 
2011 a ú etní záv rku; 

 bere na v domí zprávu auditora; 
 bere na v domí informaci o vzniku a záni-
ku lenství v ICC; 

 bere na v domí pln ní  nan ního plánu 
pro rok 2012 a schvaluje návrh rozpo tu 
pro rok 2013; 

 schvaluje volbu p edsedy ICC R 
prof. Ing. Michala Mejst íka, CSc. na další 
funk ní období 2013–2014; 

 schvaluje volbu len  VR na období 2013 
– 2014 ve složení: Ing. Jana Švábenská, 
JUDr. Alena Bányaiová, Ing. Ond ej Novák, 
Ing. Petr Križan, Ing. Daniel Heler, Mgr. To-
máš Hron; 

 schvaluje volbu len  DR na období 2013 
– 2015 ve složení: Doc. Ing. Pavel Šve-
jda, CSc., FEng., JUDr. Štefan Tomolya, 
JUDr. Milan Kohout; 

 ukládá výkonné rad , aby p edložila na p íš-
tím zasedání návrh nového volebního ádu. 

Tento návrh usnesení byl všemi p ítomný-
mi leny ICC R schválen jednomysln .

P. Š.

Graf: Oborové 
rozd lení projekt  
dle CEP
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V deckotechnický park a Centrum 
transferu technologií Vyso ina
V Jihlav  a Tel i roste nejmodern jší 

v deckotechnologický park zam ený 
na energetiku a materiálové inženýrství

V centrální ásti Vyso iny, poblíž dálnice 
D1, vznikají unikátní stavby, které v budouc-
nu ovlivní výzkum a vývoj v eské republi-
ce. Jedná se o v deckotechnologický park 
a centrum pro transfer technologií, které 
budou od ledna 2014 poskytovat pln  vy-
bavené prostory a kvalitní vybavení pro 
výzkumné a vývojové aktivity  rem v ob-
lastech snižování energetické náro nosti, 
materiálového inženýrství a využití biomasy 
v energetice. 

Spole nostem toužícím po inovacích se 
tak otevírají nové možnosti pro realizaci 
vlastního výzkumu a vývoje. Stavba VTP 
Vyso ina totiž nabídne 600 m2 pln  vyba-
veného kancelá ského zázemí v etn  ško-
licích a zasedacích místností a tém  1800 
m2 nejmodern jších laboratorních a testo-
vacích prostor ve st ední a východní Evro-
p . Každá  rma si tak m že pronajmout zá-
zemí na požadovanou dobu a spole nosti 
už nyní projevují sv j zájem.

„V ím, že innost V deckotechnického 
parku a centra transferu technologií Vyso-
ina p isp je k rozvoji celé ady v deckých, 

podnikatelských a jiných subjekt  v regionu, 
ale i mimo n j,“ uvedl p edseda Senátu Par-
lamentu R Milan Št ch.

VTP a CTT Vyso ina je infrastrukturní 
projekt lokalizovaný v centrální ásti kraje 
Vyso ina. Je zam ený na vybudování v -
deckotechnologického pracovišt  a centra 
transferu technologií v oblasti energetiky, 
snižování energetické náro nosti, materiá-
lového inženýrství a využití biomasy. Zna -
ný p ínos si od VTP a CTT Vyso ina slibují 
i zástupci místních samospráv. Podle jih-
lavského primátora Jaroslava Vymazala se 
vyso inská metropole m že t šit na p íliv 
vysokoškolsky vzd laných lidí, což s sebou 
p inese oživení v p íslušných odv tvích.

Mezi laborato e pat í laborato  ur ená 
pro optimalizaci ízení a regulaci spot eby 
energií, laborato  pro výzkum technologií 
pro tenkovrstvé solární panely a novou ge-
neraci polovodi ových sv telných zdroj , 
biochemická laborato  nebo t eba laborato  
termochemických transformací biomasy pro 
testování kotl  a paliv. 

Vedle prostor pro aplikovaný výzkum VTP 
Vyso ina provozuje i podnikatelský inku-
bátor, který formou zvýhodn ných služeb 
podporuje vznik nových  rem a podporuje 
jejich r st. Významnou roli zde hraje i cen-
trum transferu technologií, které poskytuje 
asistenci p i uvád ní nových výrobk  a ná-
pad  do komer ní praxe a zajišt ní ochrany 
vzniklého duševního vlastnictví. Podmínkou 
pro vstup do inkubátoru je spln ní de  nice 
malého a st edního podniku (MSP), historie 
uchaze e není delší než 36 m síc  a ucha-
ze  p edloží podnikatelský zám r se zam -
ením VTP a CTT Vyso ina.

Jedine nost projektu spo ívá také v jeho 
umíst ní a službách. Stavby budou mít 
v kraji, kde je dlouhodob  volná kvali  kova-

ná pracovní síla, pozitivní vliv na zam stna-
nost. Kraj se m že t šit i na p íliv vysoko-
školsky vzd laných lidí, jak ocenili význam 
staveb nám stek hejtmana kraje Vyso ina 
Libor Joukl a jihlavský primátor Jaroslav 
Vymazal. V rámci v deckotechnického par-

ku vznikne více než 50 pracovních míst, 
dalších 150-200 pozic by se m lo objevit 
u spolupracujících  rem. Mezi nabízené 
služby parku pat í i hledání lidských zdroj , 
dále také marketingové, právní a ekonomic-
ké služby a nabídka výrobních poloprovoz .

Na fotogra  ích jsou ú astníci jednání p i zahájení výstavby a p i položení základního kamene. 
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„Položení základního kamene VTP Vyso-
ina je základem pro rozvoj spolupráce vý-

zkumu a pr myslu v regionu Vyso iny, kde 
se skloubí nejmodern jší technologie, ino-
váto i a podnikatelé – vše na jednom míst  
a na dosah,“ íká editel spole nosti Václav 
T ma. 

Energoklastr je sdružení kooperujících 
 rem v oblasti inovací, které bylo založeno 
za ú elem spole ných výzkumných projekt  
v oblasti energetiky a automobilového pr -
myslu. V sou asné dob  má 20 len  a je 
nositelem projektu na vybudování v dec-
kotechnolgického zázemí pro  rmy. „Cen-
trum podpo í úsilí  rem v regionu v inovo-
vání svých výrobk , služeb a proces ,“ íká 
Ing. Luboš Kameník, technický editel letec-
kého výrobce Jihlavan, a.s. „I malé a st ední 
 rmy si již uv domují nezbytnost inova ního 
procesu pro posílení konkurenceschopnos-
ti, a proto je vznik takovýchto center vytvá-
ejících podmínky pro sdílení náklad  více 

než vítaný.“
Velkou p edností parku je skute nost, 

že je provozován také v úzké spolupráci 
s p edními eskými univerzitami, jako je 

eské vysoké u ení technické v Praze 
a Mendelova univerzita v Brn  a Centra 
pro výzkum, vývoj a inovace. Zasídlené 
spole nosti i externí podnikatelské sub-
jekty tak v prostorách naleznou nejen 
kompletní infrastrukturu a služby pro roz-
voj svého podnikání, ale i širokou škálu 
možností propojení svých výzkumných 
aktivit s p edními eskými univerzitami 
a vývojovými centry dalších  rem. A prá-
v  vytvo ení VTP Vyso ina bude pro  rmy 
zdrojem použitelného know-how v oblasti 
inovací výrobk  a proces  a to za eko-
nomicky p ijatelných podmínek, které by 
v rozt íšt ném úsilí jednotlivých  rem, bez 
pomoci nešly realizovat.

„VTP a CTT Vyso ina nám zárove  po-
m že zvýšit zam stnanost v kraji,” dopl uje 
nám stek hejtmana kraje Vyso ina Libor 
Joukl. V rámci v deckotechnického par-
ku vznikne více než 50 pracovních míst, 
dalších 150-200 pozic by se m lo objevit 
u spolupracujících  rem.

Na zahájení výstavby spojeném s polo-
žením základního kamene v pr myslové 
zón  v Jihlav  – Hruškových Dvorech dne 
14. 6. 2012 uvedl Pavel Švejda, prezident 
Spole nosti v deckotechnických park  

R: „P ipravený projekt VTP a CTT Vyso-
ina pat í mezi nejkvalitn jší projekty VTP 

v R, je realizován s relevantními pracovi-
šti VaV a proto o ekávám jeho zna ný p í-
nos p i pln ní obsahových úkol  v oblasti 
energetiky, snižování energetické náro -
nosti, materiálového inženýrství a využití 
biomasy a pro zkvalitn ní inova ní infra-
struktury nejen v rámci kraje Vyso ina 
a R, ale i v rámci mezinárodní spoluprá-
ce VTP“.

Projekt je spole ným dílem Energoklastru 
(nositele projektu), Mendelovy university 
v Brn  (MENDELU), eského vysokého 
u ení technického v Praze ( VUT) a Cent-
ra pro výzkum, vývoj a inovaci (CVVI). Úzká 
spolupráce na projektu s Krajskou hospo-
dá skou komorou kraje Vyso ina p ináší 
len m Energoklastru pot ebné regionální 

synergie. Finan ním partnerem projektu je 
Komer ní banka, která zajiš uje  nan ní 
stabilitu Energoklastru.

Václav T ma
editel spole nosti

VTP Milovice
V bývalém vojenském 

prostoru v Milovicích vyroste 
V deckotechnický park

K zahájení výstavby v deckotechnického 
parku dojde ješt  v pr b hu letošního roku 
a už nyní jsou k dispozici první vizualizace 
budoucího komplexu. 

„Jedním z cíl  projektu je podpo it výzkum 
a inova ní aktivity v oblastech aerodynami-
ky se zam ením na automobilový pr mysl 
a energetiku. Zárove  bude v deckotech-
nický park poskytovat komplexní zázemí 
a služby pro rozvoj inova ního podnikání, 
v etn  podpory vzniku nových  rem,“ íká 
prof. Old ich Starý, p edseda správní rady 
VTP AT Milovice. Tato spole nost stojí práv  
za stavbou komplexu, spolu s Centrem pro 
výzkum, vývoj a inovace, Energoklastrem 
a eským vysokým u ením technickým 
v Praze.

Specialitou v deckotechnického parku 
bude aerodynamický tunel zam ený p e-
devším na automobilový pr mysl, který 
prost ednictvím ovladatelného proud ní 
vzduchu umožní zkoumat a zlepšovat ae-
rodynamické vlastnosti objekt , a to nejen 
nových automobil . Sou ástí objektu budou 
kancelá ské prostory, dále také navazují-
cí testovací trat  na hlavní budovu parku, 
které budou ur ené pro ov ování výzkumu 
v praxi. Mezi specializovanými laborato emi 
s možností pronájmu, budou moci zasídle-
né  rmy nalézt laborato e, jako jsou labora-
to  zkoušení a dynamiky vozidel, akustiky 

a vibrací v energetice nebo distribuované 
úschovy energie.

Sama lokalita nahrává spolupráci s mla-
doboleslavskou automobilkou Škoda Auto, 
a.s. „Naším cílem je vytvo it moderní vý-
zkumné a testovací, jehož primárním cí-
lem je zam ení na automobilový pr mysl.“ 
ekl Ond ej Štefan, editel spole nosti VTP 

AT Milovice. „Do budoucna nevylu ujeme 
možnost využití t chto testovacích za ízení, 
pokud budou plnit požadované technické 
a nákladové parametry,“ potvrdil Jozef Ba-
láž, mluv í automobilky.

Výstavba parku je spolu  nancována 
z dotace Opera ního programu Podnikání 
a inovace poskytnuté Ministerstvem 
pr myslu a obchodu R. Nám stek st e-
do eského hejtmana Marcel Chládek po-
važuje projekt za významný impuls pro 
rozvoj bývalého vojenského prostoru, 
který je jedním z nejv tších brown  eld  
v eské republice. 

„Projekt v deckotechnického parku v Mi-
lovicích má podporu St edo eského kraje, 
protože p ináší nejen pracovní místa do re-
gionu, ale zejména v dob  krize zvyšuje 
atraktivitu regionu a možnost p íchodu dal-
ších investor  do této rozvojové lokality,“ 
uvedl Marcel Chládek.

„Projekt VTP Milovice spl uje požadavky 
kriterií pro akreditaci VTP, a proto v ím, že 
bude vybudován kvalitní VTP, d stojná sou-
ást Národní sít  VTP v R,“ uvedl Pavel 

Švejda, prezident Spole nosti v deckotech-
nických park  R v pr b hu setkání k zahá-
jení výstavby spojeném s tiskovou konferen-
cí dne 26. 6. 2012.

Ond ej Štefan
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Konference a jednání
orgán  ICSTI

Ve dnech 17. – 18. 5. 2012 se v ím  
uskute nilo 63. zasedání výboru zplnomoc-
n ných p edstavitel  Mezinárodního centra 
pro v deckotechnické informace (ICSTI) 
s mezinárodní konferencí. Za eskou re-
publiku se jednání zú astnil Pavel Švejda 

jednání byly zhodnoceny výsledky ICSTI 
od posledního jednání v kv tnu 2011 v Bu-
dapešti a za ízení N. Iliase a V. Kodoly, e-
ditele ICSTI a dalších len  tohoto orgánu 
ICSTI byl schválen a podepsán protokol 
zasedání. Na tomto jednání pozval P. Šve-
jda ú astníky zasedání na letošní 19. ro ník 
INOVACE 2012 do Prahy. 

P. Š.

EMC2, it is not just a famous Einstein’s 
formula, EMC2 is also a French competi-
tive cluster (pôle de compétitivité), based 
in Nantes and specialized on complex me-
tal and composite assemblies. Being esta-
blished by the French Government in 2005, 
EMC2 aim to make France’s Loire Valley 
region a European region of excellence in 
advanced materials and their application in 
complex or stressed structures.

z Asociace inova ního podnikání R. R se 
zú ast uje jednání ICSTI na nevládní úrov-
ni ( SSR byla v roce 1969 jednou z osmi 
zemí, které založily ICSTI; aktuáln  p so-
bí v rámci ICSTI 22 zemí na vládní úrovni 
a dalších 26 zemí na nevládní úrovni).

Mezinárodní konference „V deckotech-
nické inovace:Národní zkušenosti a me-
zinárodní spolupráce“se uskute nila 17. 
5. 2012 v Accademia di Romania, za p ed-
sednictví N. Iliase, profesora Univerzity 
v Petrosani, zplnomocn ného p edstavitele 
Rumunska v ICSTI.

Program konference s prezentacemi 
ú astník  konference je umíst n na www.
icsti.ru. V jeho rámci vystoupil P. Švejda 
s p ednáškou zam enou na vý et jeho 
dosavadních vystoupení v rámci ICSTI 
od roku 2007, na aktuální innosti a projek-
ty AIP R a zejména na mezinárodní spo-
lupráci v rámci aktivity Mobility a programu 
KONTAKT II. Uvedl zahrani ní partnery 
na bilaterální a multilaterální úrovni. Mezi 
významné partnery pat í ICSTI. 

Ú astník m konference byly p edány 
materiály – brožura Mezinárodní spoluprá-
ce eské republiky ve výzkumu a vývoji 

na dvoustranné úrovni; CD ROM Techno-
logický pro  l R, verze 12; brožura Cena 
Inovace roku 2012 a informace o INOVA-
CE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací 
v R (4. – 7. 12. 2012). 

P. Švejda odpov d l na dotazy, týkající se 
struktury dat v Technologickém pro  lu R, 
zam ení projekt  dvoustranné v decko-
technické spolupráce R s dalšími zem -
mi na perspektivu spolupráce R v rámci 
ICSTI. Pozornost vyvolala informace o VTP 
v zemích ICSTI, zpracovaná na základ  
návrhu P. Švejdy v Budapešti v roce 2011 
spolu s návrhem, p ipravit pracovní skupinu 
ICSTI V deckotechnické parky na INOVA-
CE 2012 v Praze. P ípravu potvrdí P. Švejda 
v Moskv  v zá í 2012 v sekretariátu ICSTI 
v sou innosti s Velvyslanectvím R v Rus-
ké federaci.

Mezi nejvýznamn jší vystoupení pat ila 
problematika jaderné bezpe nosti, zem -
d lské sob sta nosti, v deckovýzkumného 
potenciálu prezentovaných zemí, ochrany 
životního prost edí aj. Vybrané dokumenty 
jsou uloženy v sekretariátu AIP R.

Na tuto konferenci navázalo 18. 5. 2012 
jednání 63. zasedání výboru. Na tomto 

Founded by industrial giants like Airbus, 
DCNS, STX Europe and others, EMC2 
has now more than 200 members. From 
the hiring  rms, small and medium-sized 
companies to research laboratories and 
universities, which are linked together by 
us in order to gain collaborative innovation 
projects (picture 1). The main purpose of 
those projects is to help regional manu-
facturers and the region itself to develop 
and stay in the lead. 

The EMC2 cluster fosters the emergence 
of collaborative innovation projects in the 
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Podnikatelský inkubátor Vysoké 
školy podnikání, a.s.

Posláním našeho podnikatelského inku-
bátoru je – rozvíjet a podporovat podnika-
vost široké ve ejnosti, zejména student  
a absolvent  Vysoké školy podnikání, a.s. 
a to v reálném m ítku – prost ednictvím 
poskytnutí zázemí a maximální podpory 
p i rozvoji jejich podnikatelských idejí a to 
až do fáze vzniku a rozjezdu reálných pod-
nikatelských jednotek zam ených na IT 
a služby. Naší vizí a zám rem projektu bylo 
vybudovat zázemí pro vznik a rozvoj pod-
nikatelských jednotek. Zajistit za ínajícím 
podnikatel m maximální podporu, jak hmot-
nou, tak zejména metodickou a odbornou, 
která povede k úsp šné realizaci jejich pod-
nikatelských idejí a plán  v reálném m ítku 
s vizí dlouhodobé udržitelnosti.

Realizace projektu
Cílem projektu Podnikatelský inkubátor 

IT a služby bylo tedy vytvo ení komplexní-
ho podnikatelského inkubátoru nejen pro 
studenty VŠP, a.s., kte í se rozhodnou pod-
nikat v oblasti IT technologií a služeb. Díky 
realizaci projektu byl vybudován podnika-
telský inkubátor o kapacit  13 za ínajících 
podnikatel , kte í zahájí podnikání v pr -

materials and mechanical industries, with 
industrial applications in four main sectors: 
aerospace, naval/offshore, ground trans-
portation and energy (picture 2). One of 
the reasons for our specialization is the fact 
that the region Pays de la Loire, where we 
are based, is number 1 in France for shi-
pbuilding (thanks to its proximity to Atlantic 
Ocean) and number 2 for aeronautics and 
plastics industry.

The main objectives of EMC2 cluster are: 
 to make industries mentioned below com-
petitive and 

 to minimize the environmental footprint 
and energy consumption of the processes 
used on materials in the mechanical indu-
stries.

The programs, which we are working with 
pointed at gaining the projects with a high 
technological potential, as well as bringing 
the region’s economic stakeholders toge-
ther around such projects. Those are con-
cepts like a ship of the future, an all-compo-

site aircraft, an offshore wind farm, ocean of 
tomorrow, non-destructive testing, materials 
instrumentation and other important innova-
tive European projects.

If talking about the EMC2 competitive 
cluster’s structure, it has three main levels 
(picture 3). The 18-members Board of Di-
rectors is chaired by Nicolas Orance (exe-
cutive board), strategy director of Daher-
-Socata Company. The Steering Committee 
is made up of representatives from SME, 
major industrial  rms, laboratories and in-
stitutions. 

To resume, competitive cluster EMC2 
has three main activities, which are:

 Emergence – enabling the different stake-
holders to initiate or collaborate in dyna-
mic programs; 

 Project management, which imply helping 
projects through the quality approval pro-
cess and facilitating access to  nancing 
networks; 

 Implementation – providing access to 
services, shared resources and preferred 
technological partners.

Thanks to the ef  ciency of this three 
main project missions, proposed by our 
cluster to partners, we reached good re-
sults in a pretty short time. So, since 2005, 
more than 200 projects worth more than 1 
billion euro in R&D investments have rece-
ived a seal of approval through the EMC2 
competitive cluster. At least two out of three 
projects have already received  nancing for 
a global 777 million euro, including 284 mil-
lions in public funds through  nancing from 
inter-ministerial  nds, the French national 

research agency ANR, the European Union 
or the Regional Council.

Moreover, this year a unique International 
Technological Research Institute – IRT Jules 
Verne, a world-wide reference research infra-
structure focused on manufacturing enginee-
ring and advanced production technologies 
for composites, metals, and hybrid structures 
was open on the base of cluster EMC2. The 
main idea of it is to gather productive alliance 
between industrial know-how and public re-
search. It is planned to invest 350 million euro 
in this project until 2020.

One of the main strategies of the last 
years, privileged by the cluster policy, is 
internationalization. Apart from partici-
pation and organization of international 
collaboration events, it includes collabora-
tive inter-cluster work as a part of cluster 
program of the European Union, as well 
as support of our members by maintaining 
research and industrial projects with EU-
-member countries and helping them for 
implementation in the countries, if nece-
ssary. Currently, we are looking for part-
ners in the Czech Republic among mate-
rial clusters and similar organizations, as 
well as research and industrial partners 
for maintaining European collaborative 
projects.

To contact us if you have questions about 
 nancing, setting up a project or partner-
ships:
Coordinator – Mr. Benoit Sagot-Duvauroux 
(benoit.sagot-duvauroux@pole-emc2.fr)
International Department – Ms. Olga Pano-
va (international@pole-emc2.fr)

Olga Panova

b hu studia a budou využívat produkt  
a služeb podnikatelského inkubátoru. Dále 
podnikatelský inkubátor nabízí: Jednací 
místnost v etn  audiovizuální techniky, 
Kongresovou místnost s variabilním uspo-
ádáním a kompletní prezenta ní tech-

nikou, pracovišt  pro tisk propaga ních 
materiál  v malých sériích, IT doménový 

server, archiv pro archivaci dokument  in-
kubovaných  rem, recepci a kancelá ská 
pracovišt  pro realizaci kompletního pora-
denství pro inkubované  rmy. 

Vzhledem ke skute nosti, že inkubované 
 rmy budou nejen z ad VŠ student  a pod-
nikatelsky budou zam eny na IT a služby, 
lze p edpokládat, že cca 70 % t chto  rem 
bude zam eno na oblast výzkumu, vývoje 
ICT technologií a aplikací, v etn  zavád ní 
nových vývojových p ístup  a projektových 
metodik.

Projekt byl realizován za podpory Minis-
terstva pr myslu a obchodu prost ednictvím 
opera ního programu Podnikání a inovace 
– dotace v rámci prioritní osy 5. Prost edí 
pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 
Platformy spolupráce, programu PROSPE-
RITA v letech 2008–2010 v rámci t í etap 
s celkovými zp sobilými výdaji 17.054 tis. 
K  a požadovanou dotací 8.526 tis. K . 

Slavnostní otev ení Podnikatelského in-
kubátoru VŠP, a.s. prob hlo na sklonku 
roku 2010 a plnohodnotná innost byla za-
hájena 1. 1. 2011.

Parametry a sou asný stav podnikatel-
ského inkubátoru:
Celková plocha: 800 m2 
Celkem 365 m2 kancelá ských prostor
(18 kancelá í)
Konferen ní prostory s kapacitou 70 osob
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Služby, které zájemc m o podnikání 
nabízíme:

 Kvalitní, vybavené prostory
pro podnikání 

 Ú innou pomoc p i posouzení a realizaci 
podnikatelského zám ru

 Poradenství pro podnikatele
 Vzd lávání podnikatel  a zam stnanc  
 Hour of  ce – pro krátká jednání 
a prezentace

 Konferen ní prostory
 IT doménový server, archiv pro archivaci 
dokument  inkubovaných  rem

Výb r a motivace student
Student se p ihlásí do programu GA-

RANT s podmínkou, že obhájí vlastní pod-
nikatelský zám r – v rámci Podnikatelského 
inkubátoru VŠP založí mikro  lmu pod vede-
ním odborník  z VŠP. Student bude muset 
prokázat funk nost a životaschopnost své-
ho zám ru v dalším období.

Zásadním nástrojem, jak dovést studen-
ty k podnikání, bude profesn  orientovaný 
program Garant, zejména pak Bc. BEST 
v rámci bakalá ského studia.

V rámci NMS jsou p ipraveny volitelné 
specializace, které budou jasn  sm ovat 
k podnikání student  – podnikatel BEST.

Cílem programu GARANT je podání 
uceleného souboru znalostí a informa-
cí o praktickém podnikání a dosáhnout 
toho, by student za al prakticky samo-
statn  podnikat. 

 Seznámení student  s koncepcí VŠP, a.s. 
s p ípravou profesn  orientovaných ab-
solvent  v rámci vzd lávacího produktu 
GARANT.

 Výb r student  dle osobních odborných 
p edpoklad  a kompetencí pro start vlast-
ního podnikání.

 Sestavení vlastního podnikatelského plánu, 
takového, aby jej student byl schopen prak-
ticky realizovat v rámci Podnikatelského in-
kubátoru a s podporou ze strany VŠP, a.s.

 P ednášky realizované vybranými pedago-
gy VŠP, a.s. budou mít charakter kou ování 
student  a dopl ování znalostí, které promít-
nou ve zkušenosti v praktickém podnikání.

 Student bude pravideln  podávat zprávu 
o pr b hu vlastního podnikatelského pro-
cesu a pln ní podnikatelského plánu.

Na záv r student obhájí p ed komisí slo-
ženou ze zástupc  vybraných významných 
podnikatel  z regionu MSK a garantem voli-
telného p edm tu výsledky svého podniká-
ní. Prokáže životaschopnost a udržitelnost 
vlastního podnikatelského zám ru.

Záv r
Moravskoslezský region pat í k region m 

s nejvyšší mírou nezam stnaností v eské 
republice. A práv  podnikání vidím jako jeden 
z možných nástroj , jak tento problém ešit. 
Jsme otev ení všem podnikavým a zodpo-
v dným lidem. A  už zahájí podnikání práv  
v prostorách našeho podnikatelského inkubá-
toru, nebo s naší pomocí – formou podnika-
telského poradenství, anebo formou dalšího 
osobního rozvoje na naší Vysoké škole podni-
kání, a.s., který bezpochyby k samostatnému 
podnikání vede.

Ing. Milan Stoch, Ph.D.
Vedoucí podnikatelského inkubátoru 

VŠP, a.s.
milan.stoch@vsp.cz

www.pi.vsp.cz

Struktura a postavení programu

P estože je náš podnikatelský inkubátor 
v provozu krátce, m žeme se pochlubit 
relativn  vysokou obsazeností, která p e-
vyšuje 85%. O naše služby je zájem, 
o emž sv d í již 6 inkubovaných spole -
ností, které prošly podnikatelským inku-
bátorem. Klí em k úsp chu je bezesporu 
individuální p ístup k za ínajícím podni-
katel m a rovn ž dobré podmínky, které 
nabízíme.

Provázanosti Podnikatelského inkubáto-
ru s výukou na VŠP, a.s.

V bakalá ském studijním programu je 
provázanost dána studijním programem 
GARANT – Bc. BEST. V rámci NMS jsou 
p ipraveny volitelné specializace, které bu-
dou jasn  sm ovat k podnikání student  – 
podnikatel BEST.

*) Klí ové aktivity v rámci studijního programu Bc. BEST (prakticky orientovány)
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Veletrhy zaznamenaly r st
(O  ciální tisková zpráva, 12. 6. 2012 – 
Spole enstvo organizátor  veletržních 
a výstavních akcí v R)

S nap tím o ekávané výsledky eského 
veletržního pr myslu za rok 2011 prokáza-
ly, že p es problémy ekonomiky si veletrhy 
uhájily pozici v rámci marketingového mixu 
a potvrdily svoji d ležitost pro obchodní 
strategii  rem. Pokud jde o globální výsled-
ky, poprvé za poslední 3 roky se celkový 
objem komer ní výstavní plochy p ehoupl 
p es 900 tisíc m2 a kopíruje tak výsledky let 
2004 a 2005. Stabilizuje se též po et ná-
všt vník , který po dvou letech op tovn  
lehce p esáhl hranici 3 milión . Pokles na-
proti tomu zaznamenal po et vystavujících 
 rem, ovšem zde se markantn  projevuje 
dvouletý cyklus n kterých velkých veletrh  
(srovnej údaj s rokem 2009). Tím více je 
pot šitelný fakt globálního nár stu výstav-
ní plochy – udrží-li se tento trend i v roce 
2012, budeme moci hovo it o postupném 
návratu  rem k rozsáhlejší prezentaci. Tento 
údaj však lehce koliduje s dalším zjišt ním 
– poklesem pr m rné výstavní plochy u au-
ditovaných i neauditovaných akcí. Zatímco 
u auditovaných iní pokles jen 30 m2 (pr -
m r 2011 je 6 121 m2), u neauditovaných už 
je to o 553 m2 mén  (pr m r 2011 je 2 726 
m2). Ovšem nár st sledovaných akcí o 50 
do zna né míry tento nepom r vysv tluje.

SOVA R využívá služeb agentury AMASIA 
EXPO a sleduje celkovou bilanci segmentu 
veletrh  v kontinuální ad  15 let. Má tak k dis-
pozici unikátní trendovou studii veletržního 
a výstavního d ní v R. Obdobn  jako v lo -
ském roce lze konstatovat, že též ANALÝZA 
2011 obsahuje 95 % všech veletržních a vý-
stavních dat za eskou republiku za rok 2011. 

Analýza veletržního a výstavního trhu 
za rok 2011 zpracovává statistické charak-
teristiky celkem 242 jednotlivých veletržních 
a výstavních titul , z toho 78 auditovaných 
a 164 neauditovaných. 

Do souhrnné statistiky je zahrnuto celkem 
242 akcí 32 organizátor .

V roce 2011 se ve srovnání s rokem p ed-
chozím zvýšil celkový po et analyzovaných 
veletržních a výstavních akcí o 50, po et or-
ganizátor  se snižuje díky tomu, že n které 
subjekty p estaly podnikat v sektoru fair in-
dustry, naopak se zde objevují subjekty jiné, 
které za aly podnikat ve sfé e výstav a ve-
letrh , by  n které jejich akce mají zatím 
marginální význam, ale pochopiteln  pat í 
do celkového obrazu veletržního pr myslu.

Základní struktura akcí podle
po tu vystavovatel

Detailní velikostní propo ty typologie akcí 
podle po tu vystavovatel  na akci je možné 
zpracovat pouze u auditovaných akcí. Data 
o akcích neauditovaných jsou pov tšinou 

získána jako data globální, souhrnná za více 
akcí, takže detailn jší analýza není možná. 

Souhrnné údaje
o auditovaném trhu 2011

Již adu let je „po adí“ organizátor  dle 
výkon  obdobné. Veletrhy Brno obsazu-
jí tradi n  první p í ku a Incheba Praha 
a Výstavišt  eské Bud jovice se v zá-
vislosti na jednotlivých ukazatelích pohy-
bují na druhém a t etím po adí. Zatímco 
Incheba skon ila druhá, co se po tu vy-
stavovatel  a zahrani ních  rem týká, 
Výstavišt  eské Bud jovice, je na druhé 

pozici v rozsahu výstavní plochy a po tu 
návšt vník .

Mezinárodní veletrhy
v souladu s metodikou UFI 

Po ínaje rokem 2005 se zm nila meziná-
rodn  platná kritéria „mezinárodnosti“ a byly 
nastoleny v sou asné dob  platné parame-
try – za mezinárodní jsou považovány tako-
vé veletržní akce, které vykazují nejmén :
• 10 % vystavovatel , kte í jsou ze za-

hrani í, nebo 
• 5 % návšt vník , kte í jsou ze zahrani í

POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJ  V DLOUHODOBÉM TRENDU 1999–2011

SLEDOVANÁ 
POLOŽKA V ROCE 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

PO ET 
ORGANIZÁTOR 32 34 38 39 35 36 41 36 39 48 55 52 61

PO ET 
ANALYZOVANÝCH 
AKCÍ

242 192 193 205 196 218 227 205 203 201 212 233 263

STRUKTURA AUDITOVANÝCH AKCÍ PODLE PO TU VYSTAVOVATEL  V R v %

PO ET VYSTAVOVATEL 2011 % 2011 absolutn  / 78 akcí

do 50 18 14

51 – 100 24 19

101 – 150 23 18

151 – 200 15,4 12

201 – 500 15,4 12

501 – 750 3 2

751 – 1.000 0 0

1.001 a více 1,2 1

SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ESKOU REPUBLIKU 2011–1997

PLOCHA VYSTAVOVATEL NÁVŠT VNÍK NOVINÁ

R celkem 2011 922.915 30.070 3,096.713 6.503

R celkem 2010 863.889 31.345 2,950.405 7.146

R celkem 2009 816.554 28.458 2,717.869 8.040

R celkem 2008 1,067.787 31.707 3,007.545 8.441

R celkem 2007 1.023.754 30.116 2,872.119 9.207

R celkem 2006 1.055.415 31.388 3.149.624 9.557

R celkem 2005 996.314 32.289 3,169.951 10.150

R celkem 2004 927.018 29.843 3,229.814 9.674

R celkem 2003 909.661 31.460 3,345.550 9.594

R celkem 2002 850.566 31.740 2,729.416 10.089

R celkem 2001 877.288 33.638 3,248.001 11.431

R celkem 2000 889. 192 39.088 2, 656.636 11. 538

R celkem 1999 887. 722 42.671 2, 614. 130 5. 850

R celkem 1998 1, 012. 218 50.677 3, 387. 969 nezjišt no

R celkem 1997 1, 049. 744 47.763 3, 292. 837 nezjišt no
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SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM TRHU 2011

ORGANIZÁTOR
PLOCHA VYSTAVOVATELÉ NÁVŠT VNÍCI NOVINÁ I

celkem zahrani ní celkem zahrani ní Celkem zahrani ní CELKEM

VELETRHY BRNO 298421 24029 6193 1303 691329 20077 2996

VÝSTAVIŠT  ESKÉ 
BUD JOVICE 92084 870 1731 66 292738 0 290

INCHEBA EXPO PRAHA 46750 5641 2189 575 144604 0 1206

OSTRAVSKÉ VÝSTAVY 18082 376 753 17 35530 3 23

VÝSTAVIŠT  FLORA 
OLOMOUC

14946 1366 1069 105 116666 0 149

PROGRES PARTNERS 
ADVERSITING 7130 1204 469 138 42742 9520 129

CELKEM 477413 33486 12404 2204 1323609 29600 4793

PO TY MEZINÁRODNÍCH AKCÍ V KATEGORII AUDITOVANÉ VELETRHY A VÝSTAVY

ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011

42 50 41 53 46 25 34

ORGANIZÁTOR A PO TY 
MEZINÁRODNÍCH AKCÍ 2007 2008 2009 2010 2011

VELETRHY BRNO 27 37 31 19 22

INCHEBA EXPO PRAHA 10 10 6 4 6

VÝSTAVIŠT  FLORA OLOMOUC 1 3 4 1 4

PROGRES PARTNERS ADVERTISING 2 2 2 1 2

ORGANIZÁTOR VELETRHY 
BRNO 

INCHEBA 
EXPO PRAHA 

VÝSTAVIŠT  FLORA 
OLOMOUC 

PROGRES 
PARTNERS 
ADVERTISING 

2009 67,39 % 13,04 % 8,69 % 4,34 %

2010 76,00 % 16,00 % 4,00 % 4,00 %

2011 65,00 % 17,50 % 11,60 % 5,90 %

V roce 2010 prezentoval eský veletržní 
a výstavní trh 25 akcí, které vyhovovaly  no-
vým metodickým požadavk m UFI, aby ale-
spo  jeden ze sledovaných údaj  dosaho-
val pot ebných parametr  mezinárodnosti. 
V roce 2011 bylo takových akcí celkem 34.

Spole nost Veletrhy Brno si nadále v seg-
mentu mezinárodních veletrh  udržuje do-
minantní pozici jak v absolutním vyjád ení 
podle standardních ukazatel , tak i z hledis-
ka po tu titul , ve 2/3 podílu, jak vypovídá 
následující tabulka. 

Na záv r lze konstatovat, že veletrhy op t 
rostou a potvrzují, že mají nezastupitelnou 
roli v marketingovém mixu  rem. Veletrh 
jako marketingový nástroj si udržuje výraz-
ný podíl v oblasti získávání kontakt , kon-
trakt  a face to face komunikace, což jsou 
nástroje pro ú innou marketingovou i ob-
chodní strategii. Rostoucí trendy a nár sty 
hodnot jsou p íslibem pro celý trh.

Jan Novotný 
p edseda SOVA R 

-technologickými parky, centry pro transfer 
technologií a dalšími obdobnými subjekty. 
K pln ní tohoto úkolu p ispívají zejména:
– podepsání Memoranda o spolupráci se 

subjekty se zájmem o spolupráci
– p ístup k databázi ESPACENET a její 

využívání k poznání o stavu techniky
– projekt IPDiagnosis, IP audit
– e-learningový kurz „Ochrana 

pr myslového vlastnictví“
– Institut pr myslov  právní ochrany – 

dvouleté studium
– spolupráce s Metropolitní univerzitou 

Praha ve výuce pr myslov  právní 
ochrany

– za azení nové sekce „Regionální 
partne i“ na webu ÚPV

– seminá e „Praktická cvi ení databáze 
patent , užitných vzor  a pr myslového 
designu“

Dalším p ednášejícím byl Pavel Švejda 
z AIP R, jehož p ísp vek se skládal ze 
dvou ástí. V první ásti nazvané:

„Cena Inovace roku 2012“
– zmínil stabilitu 4 kriterií hodnocení inova -

ních produkt  za uplynulých 17 let po ádání 
Ceny Inovace roku a popsal jejich obsah, 
sout ž pro 2012 byla již vyhlášena, p edání 
ocen ní bude 7. 12. 2012 tradi n  v prosto-
rách Senátu Parlamentu R 

 další možnosti hodnocení inovací pro je-
jich autory jako osoby p ináší sout ž „Vizio-
ná i“, AIP R je jedním ze zakladatel  po-
ádajícího sdružení CzechInno, v roce 2011 

se konal 1. ro ník sout že, v roce 2012 
bude vyhlášen 2. ro ník 

 ve spolupráci s eskou organiza ní slož-
kou spole nosti AT Kearney byla vyhlášena 
sout ž nazvaná Best Innovator 2012 pro 
inova ní  rmy 

 informace o vyhlášených sout žích lze 
nalézt na webu www.aipcr.cz , v asopise 
Inova ní podnikání a Transfer Technologií 
ísla 2 a 3/2012

V druhé ásti nazvané:
„Ochrana pr myslového vlastnictví 

a inova ní proces“
P. Švejda demonstroval na schématu 

Inova ního procesu (vymyslet, vyrobit, 
prodat, užívat) základní druhy ochrany 
pr myslového vlastnictví (OPV) a další 

Ochrana pr myslového vlastnictví
Seminá  se konal dne 5. 6. 2012 v Kon-

gresovém sále Ú adu pr myslového 
vlastnictví (ÚPV) v souladu s plány práce 
Ú adu pr myslového vlastnictví a Asoci-
ace inova ního podnikání R (AIP R) již 
pot inácté. Zú astnili se jej odborníci vý-
zkumu a vývoje, inova ních  rem, vyso-
kých škol a další zájemci o problematiku 
ochrany pr myslového vlastnictví (OPV). 

V úvodu p ivítal p ítomné Pavel Švejda, 
seznámil je s programem seminá e a p edal 
slovo prvnímu p ednášejícímu, kterým byl 
Josef Kratochvíl, p edseda ÚPV. Ve svém 
p ísp vku nazvaném:

„ÚPV a podpora mezinárodní konku-
renceschopnosti eských  rem“
– pod koval AIP R za dlouholetou spolu-
práci, ve svém vystoupení se pak zam il 
na problematiku zvyšování pov domí o in-
nosti ÚPV; z programu Mezinárodní konku-
renceschopnosti R 2012–2020 vyplynul 
Ú adu pr myslového vlastnictví úkol nasta-
vit a prohloubit spolupráci s podnikatelský-
mi inkubátory, inova ními centry, v decko-
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faktory ovliv ující inova ní proces (trans-
fer technologií, v deckotechnické parky, 
mezinárodní spolupráce ve VaVaI, marke-
ting inovací)

V rámci dalšího bodu programu nazva-
ného:

„Prezentace vybraných ocen ných 
inova ních produkt “
– vystoupil Petr Palatka, z  rmy NEOVI-
SION s.r.o., která získala ocen ní v Cen  
Inovace roku 2011 za istící robot JETTY 
a která je lenem Klubu inova ních  rem 
(KIF) AIP R.

Sd lil na konkrétních p íkladech zkuše-
nosti z vlastní praxe s pr myslov  právní 
ochranou:

 d ležitost rešerší pro odhalení nepokry-
tých oblastí pro zamýšlený výrobek, elimi-
nace rizik st etu s obdobnými produkty 

 postup p i OPV: patent národní ud len 
v r. 2010, evropský podán, rešerše a roz-
hodování o ochran  v d ležitých zemích 
je nutno ešit selektivn  dle obchodních 
zájm  

V rámci diskuze k istícímu robotu JETTY 
byly zodpov zeny dotazy na pr m ry potru-
bí, váhu robota, dosah, koup  nebo proná-
jem s obsluhou, išt ní nebo vým na potru-
bí, výkon. 

Jan Kofro  z AIP R v prezentaci na-
zvané:

„Klub inova ních  rem – úkoly, hodno-
cení inova ních  rem“
– informoval o postavení KIF v rámci napl-

ování cíl  AIP R, navázání lenství v KIF 
na ocen né produkty v Cen  Inovace roku 
a o d ležitosti KIF jako základny pro dlouho-
dob jší spolupráci p i publicit  inova ních 
produkt  a  rem:

 ocen né produkty jsou novinkami, ale je-
jich pr myslov  právní ochrana uplatn na 
pouze u t etiny

 na webu projektu Technologický pro  l R 
v ásti Inova ní produkty je seznam všech 
ocen ných produkt  v Cen  Inovace roku 
od roku 2007

 Klub inova ních  rem sdružuje aktuáln  
30 len

Pavel Švejda navázal na prezentaci a v rám-
ci bodu programu:

Diskuse, záv ry seminá e
informoval o ú asti v Mezinárodní organi-

zaci pro v deckotechnické informace (ICS-
TI), o Spole nosti v deckotechnických par-
k  R a mezinárodních organizacích EBN, 
SPICE, IASP, pozval ú astníky na seminá  
Inova ní potenciál R 5. 9. 2012 a seminá  
Galerie inovací 20. 9. 2012 v rámci výsta-
vy FOR ARCH 18.–22. 9. 2012, doporu il 
využívat diskusního fóra na webu AIP R 
– www.aipcr.cz/ a zmínil tradi ní ú ast ÚPV 
na uplynulých ro nících INOVACE, i p ípra-
vu ú asti ÚPV na INOVACE 2012.

V záv ru seminá e pod koval Pavel 
Švejda zástupc m ÚPV za spolupráci p i 
organizování tohoto tradi ního seminá e, 
za hodnotné p ísp vky p ednášejících i dis-
kutujících a doporu il využít p ipomínek p i 
p íprav  14. seminá e ÚPV a AIP R v ter-
mínu 5. 6. 2013.

Ú astníci seminá e m li možnost získat 
informa ní materiály ÚPV (voln  k dispo-
zici) i AIP R – asopis IP&TT . 2/2012, 
brožura KONTAKT 2012, brožura a formu-
lá  Cena Inovace roku 2012, CD ROM TP 

R verze 12, INOVACE 2012.
J. K.

FOR ARCH 2012
23. mezinárodní stavební veletrh

FOR ARCH 2012, PVA EXPO PRAHA

Asociace inova ního podnikání R 
(AIP R) p ipravuje tradi n  ú ast na 23. 
ro níku nejv tšího stavebního veletrhu 
v echách s nejdelší tradicí v R a s ú astí 
zahrani ních vystavovatel  – FOR ARCH 
(www.forarch.cz). Hlavním tématem bude 
nízkoenergetické stav ní.

Lo ský ro ník se konal na p ání n kte-
rých vystavovatel  od st edy do ned le. 
Termín v roce 2012 se na žádost mnohých 
vystavovatel  i odborné ve ejnosti op t 
vrací k tradici konání veletrhu od úterý 
do soboty. 

D raz kladený na úsporu energií ve sta-
vebnictví bude hrát v následujících n kolika 
letech d ležitou roli a promítne se pr ezo-
v  do všech zastoupených oblastí ve sta-
vebnictví – stavební emesla a technologie, 
stavební materiály a výrobky, stavební stro-
je, stavební konstrukce,  nancování a reali-
zace staveb, vybavení staveb a další, v et-
n  praktických ukázek stavebních emesel. 
Sou ástí veletrhu bude i letos odborný do-
provodný program – konference, seminá e, 
workshopy i odborné celostátní sout že.

V roce 2011 se veletrhu ú astnilo 769 
vystavovatel  na ploše 17 076 m2 z 15 stá-
t  zemí celého sv ta a veletrh navštívilo 
78 645 návšt vník .

Sou ástí 23. mezinárodního stavebního 
veletrhu FOR ARCH 2012 budou veletrhy: 
FOR THERM – 3. veletrh vytáp ní, alterna-

tivních zdroj  energie a vzduchotechniky
FOR ELEKTRO – 5. veletrh elektrotechniky, 

osv tlovací techniky a zabezpe ovacích 
systém  a dv  novinky:

BAZÉNY, SAUNY & SPA – 7. mezinárodní 
veletrh bazén , bazénových technologií 
a saun 

FOR WASTE – 7. mezinárodní veletrh na-
kládání s odpady, recyklace, pr myslová 

a komunální ekologie.

Asociace inova ního podnikání R 
bude letos na tomto veletrhu prezentovat 
na samostatném stánku nejvýznamn jší in-
nosti a projekty AIP R: Aktivitu mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu 
mobility výzkumných pracovník  a pracovnic 
– „MOBILITY“; Systém inova ního podnikání 
v R; regionální inova ní infrastrukturu; pro-
gramy EUREKA a Eurostars; asopis „Inova -
ní podnikání a transfer technologií“, INOVACE 
2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v R; 
sout ž o Cenu Inovace roku 2012; Technolo-
gický pro  l R; Galerii inovací, aj.

Na stánku bude k dispozici ada infor-
ma ních materiál  a zájemci budou mít 
možnost konzultovat s p ítomnými pracov-
níky AIP R. 

AIP R p ipravuje v rámci doprovodného 
programu seminá  „Galerie inovací“, který 
se bude konat dne 20. 9. od 10.00 – 12.00 ho-
din v Konferen ním centru vstupní haly, sál 2. 

Ú astníci seminá e budou mít mož-
nost se seznámit s problematikou inovací 
ve stavebnictví a s vybranými ocen nými 
inova ními produkty v sout ži o Cenu Ino-
vace roku 2011, nap íklad: „P edpjatý vlák-
nobetonový sloupek protihlukových st no-
vých systém “ – Petr Bílý, VUT v Praze, 
Fakulta stavební

„Aplikace kompozitní vystýlky“ – Petr Vo-
di ka, IDOPS CZ, s.r.o., Brno

 „Vápno pro speciální ú ely – m kce pá-
lené“, „Leh ená interiérová deska Cemvin 
Light“ – Radovan Ne as, Michal Frank, Vý-
zkumný ústav stavebních hmot a.s., Brno

 „HELUZ FAMILY 50 2;in1“ – Miroslav Ma-
ík, HELUZ cihlá ský pr mysl, v.o.s. 

Srde n  Vás zveme na stánek AIP 
R i na seminá  „Galerie inovací“. Ú ast 

na seminá i je bezplatná a na základ  
vypln né návratky je možné získat i est-
nou vstupenku (viz www.aipcr.cz), kontakt: 
misarova@aipcr.cz, tel.: 221 082 274.

V ím, že aktuální zam ení letošního 
veletrhu bude pro Vás inspirací a že mnozí 
využijí získaných informací v praxi.

VM

Zleva: J. Kratochvíl, P. Švejda
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MESSTECHNIK – mezinárodní odborný 
veletrh v oblasti m ící a ídící techniky 
a technické kontroly

SCHWEISSEN/JOIN-EX – mezinárodní 
odborný veletrh svá ecí techniky, ezá-
ní, povrchových úprav, kontroly kvality 
a zkoušení matriál  a dopl kovou expo-
zicí je speciální výstava o bezpe nosti 
výroby a ochran  práce: Mensch. Arbeit. 
Sicherheit.
Nov  za azenými oblastmi jsou nap íklad:

HYDRAULIK – speciální výstava o hydrau-
lice (sou ást veletrhu INTETOOL)

DRUCK LUFT TECHNIK – speciální výsta-
va použití stla eného vzduchu v pr myslu 
a další.

Poprvé se v rámci veletrhu uskute ní speci-
ální expozice IT@INDUSTRY.
V roce 2010 se na VIENNA-TECu pre-

zentovalo 570 p ímých vystavovatel  a dal-
ších 600 zastoupených  rem z Rakous-
ka a z dalších 22 zemí. Veletrh navštívilo 
30 280 odborník .

Cílem AIP R bude na veletrhu VIENNA-
-TEC prezentovat v rámci spole né expozi-
ce s eskou agenturou na podporu obcho-
du CzechTrade: 

Aktivitu mezinárodní spolupráce ve vý-
zkumu a vývoji na podporu mobility výzkum-
ných pracovník  a pracovnic – „MOBILITY“; 
programy EUREKA a Eurostars; Systém 
inova ního podnikání v R; asopis „Ino-
va ní podnikání a transfer technologií“, 
Cenu Inovace roku 2012; Technologický 
pro  l R; INOVACE 2012, Týden výzkumu, 
vývoje a inovací v R; Spole nost v decko-
technických park  R (SVTP R).

Dále bude Asociace prezentovat své 
partnery, zájemce z ad ešitel  projekt  ak-
tivity Mobility a úsp šné ú astníky v sout ži 
o Cenu Inovace roku 2011:
nap íklad Univerzitu Palackého v Olomouci, 
esko-rakouská spolupráce, projekt MEB 

061105; eskou geologickou službu, esko-

-rakouská spolupráce, projekt MEB 061113; 
Ústav chemických proces  AV R, v.v.i., 
esko-francouzská spolupráce, projekt 

MEB 021009; robot Jetty  rmy NEOVISION 
s.r.o.; v trnou elektrárnu SIMETI  rmy GE-
NETOP s.r.o.

Vystavovatelé i odborní návšt vníci – 
vlastníci  rem, top manaže i, nákup í, 
pracovníci marketingu a obchodu, editelé 
výroby a obchodníci budou mít možnost 
navázat p ímé kontakty s dodavateli nej-
modern jších technologií a za ízení, budou 
moci využít veletrhu pro prezentaci výrobk , 
inovací a služeb p ed odborníky v oblasti 
pr myslu, kontaktovat se se zahrani ními 
partnery a vystavovateli. 

Zájem o ú ast na veletrhu je ze všech re-
gion  Rakouska, v tomto roce je i nejv tší 
zájem ze strany organizací a podnikate-
l  z eské republiky. Velký zájem o ú ast 
na veletrhu je rovn ž ze sousedního Slo-
venska – dne 9. 10. 2012 se v rámci vele-
trhu uskute ní Den odborných návšt vník  
ze Slovenské republiky (Den Slovenska) 
a o ekává se poprvé historicky nejv tší 
ú ast delegací podnikatel  z Ruské fede-
race, v etn  Moskvy (nap . Moskevská ob-
chodní a pr myslová komora, která se bude 
prezentovat v rámci pavilonu pro st ední 
a východní Evropu v hale A), Petrohradu, 
Jižního Uralu, Kaliningradu, Omsku, uva-
šie a Kalugy.

Pro velký zájem jak eských tak i sloven-
ských odborník  a  rem o návšt vu veletrhu 
VIENNA-TEC plánuje spole nost Schwarz 
& Partner s.r.o. Praha vypravit 10 autobu-
sových zájezd . 

eští vystavovatelé –  rmy se budou 
moci na tomto veletrhu p edstavit jako 
kvalitní dodavatelé v oblasti strojírenského 
pr myslu, navázat kontakty s novými zahra-
ni ními partnery a maximáln  tak využít této 
p íležitosti i podpory ze strany AIP R a pre-
zentace prost ednictvím kancelá e Czech-
Trade Víde .

VM

VIENNA-TEC 2012
Asociace inova ního podnikání R (AIP 
R) se snaží podpo it rozší ení mezinárod-

ní v deckotechnické spolupráce s Rakous-
kem a nabídnout svým len m a ešitel m 
projekt  Aktivity mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji na podporu mobility 
výzkumných pracovník  a pracovnic – „MO-
BILITY“ možnost prezentace na nejv tším 
mezinárodním pr myslovém odborném ve-
letrhu VIENNA-TEC (www.vienna-tec.at), 
který se bude konat ve dnech 9. – 12. íjna 
2012 na moderním výstavišti Messe Wien. 
Tento veletrh se koná vždy jednou za dva 
roky a po adatelem veletrhu je Reed Messe 
Wien GmbH. 

Vienna-Tec 2012 se bude konat na nej-
v tším a nejmodern jším výstavišti Ra-
kouska „Messe Wien“, jehož symbolem je 
cylindrovitá v ž, vysoká 96 m. Výstavišt  se 
skládá z kongresového centra a 4 hal o cel-
kové výstavní ploše 60 000 m2 na ploše 15 
hektar . 

Klí ovým tématem jsou v tomto roce pr -
myslové technologie a inovace, které spoju-
je šest mezinárodních odborných pr myslo-
vých veletrh :
AUTOMATION AUSTRIA – mezinárodní 

odborný veletrh pr myslové automatiza-
ce a pohon

ENERGY-TEC – mezinárodní odborný vele-
trh moderních technologií v oblasti ener-
getiky, p enosu a distribuce energie

IE – IndustrieElektronik – mezinárodní od-
borný veletrh pr myslové elektroniky

INTERTOOL – mezinárodní odborný ve-
letrh stroj , za ízení, montážní techniky 
a nástroj

Ovládací dotyková jednotka RF Touch
Za ízení, které umož uje snadno ovládat techniku v domácnosti 

– letmým dotykem reguluje osv tlení, vytáp ní, rolety, markýzy – 
a to vše bezdrátov .

Charakteristika „Ú ast v sout ži“ v rámci sout že
o Cenu Inovace roku 2011

V rámci 16. ro níku sout že o Cenu Inovace roku 2011 získa-
ly ocen ní – Ú ast v sout ži – produkty Ovládací dotyková 
jednotka RF Touch, ELKO EP, s.r.o., Holešov; Malá v trná 
elektrárna SIMETI, GENETOP s.r.o., Stochov; HELUZ FAMI-
LY 50 2;in1, HELUZ cihlá ský pr mysl, v.o.s., Dolní Bukovsko; 
Bezpe ná branka, Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a re-
gionální rozvoj, Slavkov u Brna; Nová technologie žárového 
nást iku pro zvýšení ú innosti energetických za ízení, Vý-
zkumný a zkušební ústav Plze  s.r.o.; Náhrada elistního klou-
bu, MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5; Kuželíková ložisková 
jednotka PLC 810 – 13, ZKL, a.s., Brno; Leh ená interiérová 
deska Cemvin Light, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 
Brno; JETTY – isticí a inspek ní robot, NEOVISION s.r.o., 
Praha 4; Detoxy Color Antibac, ROKOSPOL a.s., Praha 1; PO-
ROTHERM 42,5 T Pro  , Wienerberger cihlá ský pr mysl, a.s., 

eské Bud jovice.

Dále uvádíme charakteristiku ocen ných produkt  uvedenou 
v p ihláškách: Více na www.rfcontrol.cz 
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Malá v trná elektrárna
SIMETI

V trná elektrárna o nízké hmot-
nosti a veliké ú innosti, umístitel-
ná, vzhledem ke svým vlastnos-
tem, od rodinných dom  až po v t-
ší komplexy.

Kuželíková ložisková jednotka PLC 810 – 13
Nová kuželíková 

jednotka ZKL pro 
uložení náprav ko-
lejových vozidel. 
Prvním vozidlem, 
na kterém je ložisko 
schváleno, je el. jed-
notka City Elefant.

Více na www.genetop.cz

HELUZ FAMILY 50 2;in1 
Broušený cihelný blok s integro-

vanou tepelnou izolací, je vypln ný 
polystyrenem, který je v jejich duti-
nách pevn  za  xovaný. Spl uje po-
žadavky na obvodové konstrukce 
nulových, pasivních a nízkoenerge-
tických dom . 

Více na www.heluz.cz

Bezpe ná
branka

Mobilní fotbalová 
branka z kompozit-
ních materiál . Pro-
st ednictvím unikátní 
materiálové kon-
strukce dosahuje vý-
jime ných bezpe -
nostních vlastnictví. 
Výsledky testování 
prokázaly, že tato branka je mnohonásobn  bezpe n jší než stáva-
jící železné a duralové branky. 

Více na www.cvvi.eu

Nová technologie žárového nást iku pro zvýšení
ú innosti energetických za ízení

Technologie pro 
zvýšení ú innosti 
energetických za í-
zení. Nová techno-
logie vytvá í obru-
sitelný povlak mezi 
rota ním a staci-
onárním lenem v energetických za ízeních (nap . turbíny). Povlak 
umož uje snížení v lí mezi rota ním a stacionárním lenem což vede 
ke snížení energetických ztrát a zvýšení ú innosti t chto za ízení.

Více na www.vzuplzen.cz

Náhrada
elistního kloubu
Modulární náhrada 

elistního kloubu je in-
dikována u pacient  se 
signi  kantními kostními 
zm nami, bolestí a dys-
funkcí, které ovliv ují 
kvalitu života.

Více na www.medin.cz

Více na www.zkl.cz

Leh ená interiérová deska Cemvin Light
S objemovou hmotností 

pod 1000 kg/m3, s p ízni-
vým vlivem na životní pro-
st edí oproti konkuren ním 
výrobk m díky použití max. 
50 % cementu a vyleh ení 
odpadním materiálem.

Více na www.vustah.cz

JETTY – isticí a inspek ní robot
Pro inspekci vzdu-

chotechnického potru-
bí metodou tryskání 
suchým ledem.

Více na www.neovision.cz

Detoxy Color Antibac
Ucelená ada vybraných 

nát rových a stavebních 
hmot s antibakteriálním, 
fungicidním a protiplís o-
vým ú inkem se sou asným 
fotokatalytickým efektem, 
kde funk ní látkou je anor-
ganický prekurzor s nano-
ásticemi vybraných kov .

Více na www.rokospol.cz

POROTHERM 42,5 T Pro  
Pálené cihly s velkými otvory 

jsou pln ny ú inn jším tepelným 
izolantem – hydrofobizovanou mi-
nerální vlnou s velmi nízkou tepel-
nou vodivostí. Izolace uvnit  cihel je 
chrán na proti biologickému napa-
dení a mechanickému poškození, 
má n kolikanásobnou životnost 
oproti ETICS.

Více na www.wienerberger.cz

I. N.
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Názor na sta  Milana Zeleného 
„Vzd lávání: Krize nebo transforma-

ce?“, Inova ní podnikání a transfer tech-
nologií . 1/2012, str. 41–42

Vzd lávání bezesporu pat í k nejd le-
žit jším hodnotám, jimiž spole nost dis-
ponuje, a které podmi ují její celkovou 
úrove  a mají pro její bytí nezastupitelný 
význam. Zajisté je velice žádoucí, aby se 
systému vzd lávání v novala odpovídají-
cí, permanentní pé e a vy le ovaly se pro 
jeho zkvalit ování adekvátní prost edky 
a k tomuto ú elu se používaly nejvhod-
n jší formy. Diskuse o tomto systému 
p ispívají k ujasn ní podstaty problému, 
upozor ují na jeho složitost, nedostatky, 
obtíže, s nimiž se potýká, ale i na úskalí, 
kterým je se nutno, p i hledání ú inných 
prost edk , vyhnout. Lze tudíž uvítat, že 
i prof. Milan Zelený vyjad uje sv j názor 
na tento závažný spole enský jev. Pot -
šitelný je autor v zám r p isp t k takové 
p em n  našeho vzd lávacího systému, 
aby jeho kvalita odpovídala klí ovým 
trend m 21. století. Sta  obsahuje zajíma-
vé, podn tné názory a doporu ení. Má po-
lemický charakter1), podn cuje k úvahám, 
souhlasným i oponentním stanovisk m 
a k hledání nejvhodn jších postup .

Zelený spat uje krizi v zuboženém sta-
vu eského vysokého školství a v dlouho-
dobém ignorování sv tových trend , což 
„vedlo k tém  ne ešitelné situaci, kdy již 
žádná reforma nebo „ ešení“ krize nesta-
í, ale musí být dán pr chod komplexní 

transformaci celého systému vzd lávání.“ 
(str. 41) Dále pak p ipomíná „Požadavky 
transformace už jsou takové: nejde 
o reformu2) tj. drobné zm ny p i zachová-
ní všeho zásadního, ale o p ehodnocení 
celého systému a jeho smyslu.“ (tamtéž) 
A zmi uje se rovn ž o n kterých aspek-
tech transformace: o ú elu vzd lávání, 
o úloze státních a soukromých univerzit, 
vyslovuje se proti omezování myšlenko-
vé diferenciace, upozor uje na škodlivost 
vzd lanostní monokultury3), na význam 
p idané hodnoty vzd lávání a na pot ebu 
jejího m ení, jemuž se v nuje podrobn ji.

V úvaze o ú elu vzd lávání p ipomíná, 
co jím, podle n ho, nem že být, co by ne-
m lo znamenat a zd raz uje: „Ur it  je 
d ležit jší um t otázky klást než na otáz-
ky odpovídat. Ur it  jsou znalosti a um (tj. 
akce) d ležit jší než informace a v do-
mosti (tj. popis akce)“ (str. 41). Nad azo-
vat význam kladení otázek p ed odpov di 
i stav t do p íkrého protikladu znalosti 

a um s informacemi a v domostmi, (lze 
je redukovat jen na popis akce?) nepova-
žuji za p ínosné. Když Zelený pojednává 
o hlavním cíli vzd lávání, zmi uje se o d -
ležitých vlastnostech, které by si studující 
m li osvojit. Zd raz uje: „Absolventi se 
musí co nejd íve nau it… rozlišovat mezi 
pouhým nápadem a tou myšlenkou, která 
je dokazatelná a realizovatelná, tj. inova-
cí,“ (str. 41) což je zajisté velmi d ležité. 

Chybná je domn nka, že dokazatelná 
a realizovatelná myšlenka je inovací. 
Dokonalá sebekvalitn jší myšlenka, i když 
má zmín né parametry, je jen p edstavou, 
teoretickým p edpokladem pro uskute -
n ní inovace. K tomu aby se zhmotnila, 
p em nila v inovaci je nezbytné, asto 
složité a technologicky komplikované 
praktické úsilí. V  pasáži o vlastnostech 
absolvent  postrádám alespo  zmínku 
o významu a d ležitosti formování jejich 
morálního pro  lu. M lo by se to stát or-
ganickou sou ástí vzd lávacího progra-
mu, aby profesní i ob anská etika absol-
vent , zejména disciplína, odpov dnost, 
sv domitost, vztah ke spolupracovník m 
i další morální vlastnosti byly v souladu 
s vývojovými trendy. M li by mít rovn ž 
porozum ní pro urbanistické, ekologické, 
ale i ekonomické a sociální problémy m s-
ta, rajónu a byli ochotni p iložit ruku k dílu. 
Usilovat je t eba též o to, aby se u studu-
jících, spolu s ovládnutí profese, utvá el 
pozitivní vztah ke kultu e a aby trvale dbali 
na sv j co nejvšestrann jší rozvoj.

P idanou hodnotu vzd lávání Zelený po-
važuje za mimo ádn  d ležitou. Hodnotu 
utvá í vlastnosti a schopnosti absolvent . 
Má však „více dimenzí: nejde jen o jednu 
schopnost, ale o celý soubor navzájem se 
posilujících a dopl ujících schopností“(str. 
42). Rovn ž považuji hodnotu vzd lání 
za nenahraditelnou a je d ležité mít o ni 
náležitý p ehled. Utvá ení její úrovn  je 
podmín no tím, jaké mají uchaze i p ed-
poklady pro studium, tak i kvalitou celého 
vzd lávacího systému, zejména pedago-
gického sboru. P sobí však na ni i další 
faktory. Nap íklad atmosféra ve spole -
nosti, ve ejné mín ní, rozmanité ideolo-
gické koncepce, které ovliv ují chápání 
významu vzd lání, jeho hodnotu i vztah 
k n mu. Mají celospole enský vliv, ale 
jejich p sobnost se zpravidla diferencuje 
podle oblastí i sociálních vrstev. Autor kla-
de na tržní oce ování p idané hodnoty 
vzd lávání veliký d raz. Domnívá se, že 
m ení a uve ej ování p idané hodnoty 
je nejd ležit jší ve státním vzd lávacím 
sektoru. A to proto, že zde se poskytuje 
vzd lání „zadarmo“4), nemá tudíž zákaz-
níka a jeho produkt není oce ován tržn . 
Soukromé univerzity, podle n ho, jsou 
úsp šn jší než státní „protože hodnota 
jejich vzd lání je známá a vy íslitelná.“ 
(str. 42). M ení má dva aspekty. Jednak 
to jsou náklady vynaložené na studenta 
a na provoz univerzity a jednak uplatn ní 
absolvent  v praxi. M ení si zaslouží naši 
pozornost, nebo  je pot ebné mít seriózní 
znalosti o stavu a tendencích vývoje 
v obou uvedených aspektech. Zelený 
doporu uje v novat pozornost zp sobu 
m ení ROI (návratnost investic) a MUA 
(míra umíst ní absolvent  na trhu práce). 
M ení (dle uvedených postup ) mohou 
poskytnout cenné informace. Nabízí se 
však otázka o validit  získaných informa-
cí, nakolik jsou v rohodné a adekvátní 
v celé ší i. Domnívám se, že nikoli a proto 

by se jejich význam a objektivita nem la 
p ece ovat. Mohou vykonávat d ležitou 
funkci, ale jen jako pomocný ukazatel. 
Nap íklad p i m ení podle ROI dominuje 
 nan ní hledisko. To je velice d ležité, ale 
ve vztahu k hodnot  vzd lávání poskytu-
je neúplné informace a má tudíž omeze-
nou vypovídací funkci. Obdobn  tomu je 
i s m ením podle MUA, nebo  se odhlíží 
od skute nosti, že n kte í absolventi ne-
vykonávají, z r zných d vod , profesi pro 
kterou získali absolutorium. Jsou-li nuceni 
vykonávat innost, pro niž nebyli školeni, 
potom se význam p idané hodnoty jejich 
vzd lání do ur ité míry devalvuje.

V záv ru Zelený vyslovuje názor, že „kri-
tické skupiny rodi  a u itel , profesor  
a student  a dokonce ani da ových poplat-
ník  nevidí urgentní pot ebu zm ny“ a že 
„Snad jen podnikatelská sféra cítí pot ebu 
transformace urgentn  a manifestuje své 
preference podporou soukromých škol.“(str. 
42). Je-li tomu skute n  tak, o emž pochy-
buji, potom je nezbytné „tuto iniciativu“ mo-
di  kovat, aby místo ku prosp chu vzd láva-
cí soustavy jí nebyla na škodu.

Odkazy:
1. K polemice vybízí již název: pro  bylo po-

užito nebo?, ale i jiné názory. Nap íklad 
o klí ových spoušt ích transformace, 
o jejích kritériích, o preferování soukro-
mých vysokých škol p ed státními, o trž-
ním oce ování p idané hodnoty vzd lání.

2. S pojmy by bylo vhodné zacházet 
sv domit ji. Uvádí se nap íklad, že žádná 
reforma k „ ešení“ krize nesta í. Za refor-
mu se považují drobné zm ny. Avšak roz-
sah a hloubka reformy mohou být r zné. 
Krom  drobných zm n lze provád t hlu-
boké reformní zásahy, které  p em ují 
celý systém. Potom taková reforma m že 
znamenat totéž co transformace. Pe li-
vé zacházení s pojmy by m lo p ispívat 
ke kultivování vyjad ovací schopnosti 
studujících a zvyšovat p idanou hodnotu 
jejich vzd lání.

3. S monokulturou souvisí intelektuální in-
cest, který je následkem separace fakult. 
Nabízí se otázka, zda tato zajímavá poj-
mová „inovace“, napomáhá k objasn ní 
podstaty problému

4. D kaz, že poskytování vzd lání „zadar-
mo“ má negativní vliv na utvá ení jeho 
p idané hodnoty, se opírá o p íklad s pyt-
lem jablek. Vztahy v systému vzd lávání 
jsou velice složité. Jejich kvalita a rozsah 
jsou nesrovnatelné s elementárními vzta-
hy mezi dárcem a obdarovaným, nebo  
v t chto vztazích dominuje morální prvek. 
Autor nebere též do úvahy fakt, že „trans-
formace“ spojená s enormním nár stem 
po tu našich soukromých vysokých škol 
snižuje kvalitu hodnoty vzd lávání a že 
k p ekonání krize systému vzd lávání ne-
p ispívá, ale spíše ji prohlubuje. 

M. Pittner
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za mnohem relevantn jší identi  ka ní prvek 
v oboru inovací, jako je „INOVA NÍ MOŽ-
NOST“ a „INOVA NÍ NUTNOST“. 

Inova ní možnosti jsou organicky spoje-
né se souborem zdroj , jak materiálních, tak 
lidských a asi nejvíce  nan ních. Zatím se 
da ilo tyto pot eby napl ovat za cenu redis-
tribuce a koncentrace kapitálu, redistribuce 
lidského potenciálu a globalizací reklamy. 
Samoz ejm  tomu obrovským zp sobem 
pomohl rozpad politických blok  a zdánli-
vé vymizení polarity politické/spole enské. 
Z p vodní bipolarity se dnes tvo í t žko kon-
trolovatelná multipolarita sv ta (terorizmus, 
pohyby v rozvojovém sv t , multinaciona-
lizmus apod.) To je z ejm  nov  se tvo ící 
rozpor a problém vstupující i do sv ta ob-
chodu a podnikání spojený s asto prokla-
movanou KONKURENCESCHOPNOSTÍ. 
V d sledku emancipace mnoha národ  
a spole enských skupin ve všech ástech 
Zem  spojené s globální mediální dostup-
ností se v podstat  praktikuje VOJNOVÉ 
HOSPODÁ STVÍ, tedy neustálý nár st ob-
jem  produkce velice siln  motivované re-
klamou a r znými marketingovými postupy 
v globální mí e. Tím je vlastn  dále vytvá-
ená NEROVNOVÁHA v SATURACI TRH  

(východ/západ, sever/jih), zmenšuje se va-
riabilita možností a zvyšuje tlak na vyhro-
cení konkuren ního boje, což logicky vede 
ke KONFLIKTU. Proto je podle nás na mís-
t  za ít se zabývat problematikou UDRŽI-
TELNOSTI INOVACÍ a INOVA NÍHO PO-
TENCIÁLU. Slova udržitelnost se velice 
asto užívá hlavn  ve spojení s p írodou 

a jejím stavem (dýchatelné ovzduší dnes 
i v delší budoucnosti, biodiverzita – pestrost 
p írody alespo  v dnešní podob , dostup-
nost a istota vodních zdroj , potravinová 
bezpe nost apod.) Podle nás je na míst  se 
tímto zabývat i v oblasti aktivit lov ka spo-
jených s jeho industriální budoucností. Je 
logické a z ejmé, že každý – jak biologický, 
spole enský, pr myslový, materiální apod. 
systém dosáhne n kde svého vrcholu, tedy 
jeho r st skon il a naléhavou otázkou (v -
domou i nikoliv) je, CO DÁL? Proto než se 
dostaneme na ten pomyslný vrchol, musíme 
se zabývat tím co pak, jak dál. 

Podle ady autor  je snad nejd ležit jší 
prací teoretik  pro nejbližší léta zabývat se 
problematikou udržitelnosti sv ta lidí, tedy 
i sv ta podnikání a napl ování pot eb lid-
ské spole nosti a jejího prost edí, tj. Zem , 
stejn  naléhav . Dominantními ve slovníku 
ekonomiky a podnikání je KONKURENCE-
SCHOPNOST, ze které jakoby vyr stala 
INOVACE a DISPONIBILITA ZDROJ . 

My p idáváme velice d razn  UDR-
ŽITELNOST a v oblasti inovací tím pá-
dem chceme rozproudit odbornou diskusi 
o UDRŽITELNOSTI INOVACÍ a smyslu ino-
vací a zlepšování v tomto duchu. Abychom 
se nedostali na stejné rozcestí jako pr mysl, 
který z p emíry snahy po zeštíhlování p e-
šel na platformu snižování náklad  skoro 
za každou cenu. Bohužel zase tím ídícím 
prvkem je snaha po v tším zisku, vzpome -
te si nap íklad na celosv tové stahování 
voz  Toyota kv li „materiálnímu zeštíhlo-
vání“ na brzdové soustav . Zeštíhlování 
administrativy, které se ale netýkalo man-
agementu a dnes musíme ešit zeštíhlování 
managementu apod. P itom v jakési de  nici 

zeštíhlování je jasn  de  nováno, že se to 
týká jenom t ch proces , postup  a lidí bez 
p idané hodnoty! Tedy v oblasti štíhlých al-
ternativ již byla p ekro ená hranice udržitel-
nosti zeštíhlování. 

Abychom se v oblasti inova ních akti-
vit nedostali na stejnou platformu, za n -
me intenzivní proces ešení udržitelnosti 
inovací, zejména ve spojitosti s racionál-
ními postupy zlepšování na bázi objek-
tivizované pot eby uživatel /zákazník  
a s ohledem na vývoj a obnovu všech 
typ  zdroj .

Peter Ponický,
Vít zslav Zamarský

Mysli globáln , ale inovuj lokáln
Aneb inovace a pot eba zm ny v pro-

st edí eského vysokoškolského systé-
mu vzd lávání

eské vysokoškolské prost edí a zp -
sob p ípravy nových vysokoškolských 
vzd laných lidí se dostal v našich zemích 
na rozcestí. Chceme-li udržet konkuren-
ceschopnost našich podnik  v globálním 
prost edí, musíme myslet globáln  i p i 
zm nách a plánované transformaci vysoko-
školského systému. Nesmíme však zapo-
menout na jednu v c. Nelze jen kopírovat 
globální vzory, musíme i zde myslet lokáln  
a hledat nové p ístupy a nové cesty. Vždy  
globální trhy a globální podniky ocení kon-
krétní zkušenosti a nové p ístupy k ešení 
pot eby nových kompetencí vysokoškol-
ských vzd laných lidí. Není cesta memo-
rování a informací, je cesta hledání nových 
znalostí založených na dovednostech 
a zkušenostech. 

„Svobodný trh dnes prosazuje samosluž-
bu (self-service), odstra ování zbyte ných 
mezi lánk  (disintermediation), masovou 
kustomizaci a individualizaci výrobk  a slu-
žeb (mass customization), jakož i novou 
lokalizaci hospodá ské innosti, po ínaje 
od zem d lství (precision a vertical agricul-
ture), ale rozši ující se i do výroby a služeb, 
startující nový cyklus sektorového rozvoje, 
tentokrát na lokální úrovni. „Mysli globáln  
a jednej lokáln “ vystihuje historickou trans-
formaci „1

Think globally, act locally je heslo, které 
je v souvislosti s globalizací a nástupem ko-
munika ních technologií velmi asto uvád -
no. Možná by bylo užite né k první a druhé 
ásti hesla p ipojit vztah ekvivalence. Tedy 

nejen nejd íve mysli globáln , ale pak jednej 
lokáln , jinak p edpokladem lokálního koná-
ní je globální myšlení. Zárove  však platí 
v ekvivalenci i opa ný vztah – z p edpokla-
du globální myšlení vychází lokální konání.

Vnímání inovace a nové kvality výstup  
a produkt  takto pojatého inovovaného vy-
sokoškolského systému je založeno p ede-
vším na diferenciaci vysokých škol, pocho-
pení nutnosti vzd lávat naše studenty pro 
konkrétní uplatn ní na lokálním trhu práce. 
Do budoucna (a možná již v sou asné dob  
u kvalitních zam stnavatel ) není d ležitý 

Inovace, magická formule
nebo problém?

(glosa k zamyšlení)

Samoz ejm  nám v tomto krátkém p í-
sp vku nejde o jazykov dný rozbor onoho 
frekventovaného slova ani o zp soby jeho 
náležitého používání. Nechceme se ani 
zabývat de  nicemi a ády inovací, ale ob-
sahem a smyslem podstaty, ze které vzešlo 
i slovo samotné, tj. zm na, zlepšení, obno-
vení, novátorství, inovace apod.

Práv  na tuto podstatu se dnes asto za-
pomíná. Inovace se stala hitem stejn  tak 
jako televizní reality show. Našim úmyslem 
je zbavení se reklamních nános  a marke-
tingových trik  soudobého „marketingového 
kapitalizmu“ a nastavení zrcadla pro práci 
na zlepšování a vymýšlení nových princip  
a produkt , které zajisté nevznikají denn  
a pov tšinou ani na p ání laik  i zákazník . 

Dovolte p íklad vpravd  historický, ale 
myslíme, že trefný. Kolo zná lidstvo už hod-
n  staletí ale až chemie jako v da a pr my-
slové využití jejich princip  a postup  umož-
nilo výrazné zvýšení rychlosti p epravy bez 
kolejí (pneumatiky a gumárenský pr mysl). 
Tedy k takovým inovacím, které p ináší-li 
spole enský prosp ch je zapot ebí jistých 
vývojových podmínek, které mohou být pod-
n covány zven í, ekn me zákazníky, nebo 
pomoci podn t  zevnit , tedy z v decké, 
vývojové a výrobní komunity. Obecné po-
v domí samoz ejm  p ináší jisté výsledky, 
zase dovolte p íklad  z historie, nap íklad 
osvícenství, nebo pr myslová revoluce. Ani 
v jednom z t chto pozitivních p íklad  však 
nešlo o „ ízené šílenství“, i jinak programo-
vý produkt celé spole nosti, i tlak na celou 
spole nost. Ano, dnes se rádo užívá sl vko 
„globální“ a spojte to se slovem „reklama“, 
resp. z pozice institucí na stran  nabídky, 
spojení „globální marketing“. Toto spojení je 
již omnoho blíž sou asné realit  a motiv m 
t ch, kte í „tla í na pilu“ a požadují neustálý, 
doslova kontinuální proud inovací, protože 
práv  takový postup, zejména ve druhé po-
lovin  dvacátého století a na po átku století 
jednadvacátého je realitou. 

V em je dominantní motiv tohoto postu-
pu – MAXIMALIZACE ZISKU a s tím spoje-
ná koncentrace pro vytvá ení dostate ného 
„polštá e“ zisk  pro spokojenost majitel  
a akcioná  a pot eby kontinuálních inovací 
hnaných marketingovým tlakem a reklam-
ním šílenstvím. Jenom n kolik p íklad , na-
p íklad z oboru farmaceutického pr myslu, 
kterému p inášejí obrovské zisky r zné pod-
p rné prost edky / dopl ky stravy (hubnutí, 
nadýmání, kloubní preparáty apod.) které 
se v reklam  objevují v médiích možná ka-
ždou minutu. Nebo p íklad z automobilové 
branže: p i setkání s jedním vysokým p ed-
stavitelem známé automobilky bylo konsta-
továno, že nabídka r zných nových funkcí 
(zejména elektronických) je tak masivní, že 
v podstat  není možno v b žném provozu 
jejich využití, ale zvyšují zásadním zp so-
bem cenu produktu a jsou náležit  reklamn  
podporované. Tento vý et by mohl pokra o-
vat dál. Pro autory tohoto p ísp vku však 
z toho vyplývá jedna otázka, a to náhrady 
slovního spojení „INOVA NÍ SCHOPNOST“ 

1 Milan Zelený: Císa  je nahý: Ekonomika a ekonomie 
sv tové i naší krize, [online] (citováno 30. 3. 2012). 
Dostupné na: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/mi-
lan-zeleny.php?itemid=11788
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vlastní titul, ale které znalosti a dovednosti 
jsou za tímto titulem „ukryty“. Pochopiteln  
pro zam stnavatele jsou d ležité p edevším 
takové znalosti, které jsou pot ebné pro 
danou pracovní pozici. Tedy kompetence 
a schopnosti zvládnout požadovaný pracov-
ní výkon. 

Nový pohled na profesního bakalá e se 
neobejde bez d sledného zásahu do struk-
tury výuky, do jejího p edm tového len ní. 
Pokud tento systém nevyhovuje a je p ežitý, 
nebojme se jej zm nit a nahradit jiným, mo-
dulárním. Kone n  pracovní role v podniku 
není o díl ích p edm tech. Te  práv  myslím 
matematicky, nyní používám ekonomii a ná-
sledn  marketing. Život v podniku je o rolích 
a pozicích, které zastávám. V naší oblasti 
vzd lávání je to role vlastníka, manažera 
správce atd. Bylo tedy nutné zrušit p edm -
ty, propojit jejich obsahy, nastavit modulární 
systém výuky vycházející z integrace p ed-
m t  do modul  a jejich vazby na role, které 
podnikatel nebo podnikavý pracovník mohou 
na sebe p ebírat. Nešlo pouze o kosmetic-
kou zm nu spo ívající v zabalení p edm t  
do modul , které mnohdy vidím na n kte-
rých vysokých školách. O tom p ístup mo-
dularizace opravdu není. Modularizace musí 
vycházet z podnik  a jejich skute né pot eby. 
Nezbytné je proto nejd íve de  novat u mo-
dul  požadované vstupy a výstupy, úrove  
kompetencí a zp soby jejich m ení. Co není 
m itelné, neexistuje. Tomu podniky velmi 
dob e rozumí. Ideální je pak propojit systém 
kvality vysoké školy a systém kvality v pod-
niku. A co k vlastním uchaze m a jejich zá-
jmu. Jednoduchá odpov . Jestliže vzd lání 
má hodnotu a cenu (je tedy investicí), pak 
se musí jednou vrátit. Znalosti a dovednosti 
získané na oboru studia mají svoji cenu jen 
tehdy, jestliže zam stnavatel je v budoucnu 
ochoten za n  zaplatit. To je moje preferen-
ce, titul je d ležitý jen tehdy, když je za ním 
v zákrytu znalost.

Proto je d ležité diverzi  kovat naše vy-
soké školy a vytvo it nové pojetí profesn  
orientovaných vysokých škol, kde kvalita vý-
stup  (chápáno v kontextu p evážn  baka-
lá ské úrovn  absolvent ) bude provázána 
a m itelná d kazy jejich aktivit a inností. 
Nesta í memorovat informace, je nutné do-
kazovat znalosti. 

Princip uplatn ní lokální inovace a navr-
hovaná cesta je cestou hlubší spolupráce 
s partnery z ad podnikatelských subjekt . 
Cílem je vybudování portfolia partnerských 
 rem, které se budou podílet nejen na for-
mování a realizaci vzd lávacích program , 
ale zejména na ov ování získaných zna-
lostí a dovedností jednotlivých student  (tzv. 
akredita ní partne i). Toto ov ování však 
nemá charakter prostého testování rozsahu 
získaných informací (testy, ústní zkoušky 
apod.), ale je a bude ov ováním formou 
konkrétních akcí, v rámci kterých budou 
studenti muset ukázat a prokázat schopnost 
aplikace získaných znalostí a dovedností. 

Již v letošním roce naše Vysoká škola 
podnikání pilotn  ov ovala i ov uje akce 
typu „Burza nám t  bakalá ských prací“, 
kde se setkávají studenti se zástupci podni-
k  a formou vzájemných konzultací a vyjed-
návání, se snaží nalézt optimální kombinaci 
požadavk  na zpracování konkrétního té-
matu na stran  jedné, se snahou po uplat-

n ní studiem získaných znalostí na stran  
druhé. Velmi úsp šnou aktivitou je organi-
zace Innovation Boot Campu. Studenti 1. 
ro ník  zde, v souladu s pojetím oboru Pod-
nikání na VŠP, a.s., eší t i úkoly, zam ené 
na schopnost spojovat nápady, pracovat 
v týmu, inovovat a vnímat problémy z jiné 
perspektivy. Pilotováním prochází rovn ž 
kurz zam ený na design a inovace, nabíze-
jící student m možnost vyzkoušet si cestu 
od nápadu k produktu, jehož vyvrcholením 
byla sout ž mezi studentskými týmy v rámci 
Innovation Day.

Hlavním principem je tedy vtáhnout pod-
niky do života vysoké školy. Spole ný zá-
jem ešme spole n . Odtud je pak kr ek 
k vytvo ení systému zna ky a titulu Profesní 
Bc. Jako spole ný d kaz školy a podniku, 
že tento absolvent dokázal použít znalosti 
v praxi. A pod tímto d kazem je podepsán 
i konkrétní podnik.

Po pilotních zkušenostech získaných 
na naší škole hledáme další spojence 
v akademické i podnikatelské sfé e. Sta í 
mi dát v d t, že sdílíte tyto myšlenky a naše 
cesty jsou obdobné. Chceme založit n ja-
kou formu sdružení profesních vysokých 
škol (i zahrani ních) s úsp šnými podniky 
a vytvo it p vodní systém akreditací t ch-
to profesních bakalá . Pochopiteln  vše 
propojit s vnit ní evaluací škol a jasn  sta-
novenými metrikami jejich kvality. V etn  
navržení sytému transparentní ov itelnosti 
jejich dodržení.

Dnešní doba je velmi složitá a popravd  
moc nep eje mladým absolvent m vysokých 
škol. Na druhé stran  je dle mého názoru jed-
nou ze správných možností cesta podnikání. 
Nemyslím tím jen založení vlastního podni-
ku, ale i podnikavost a inovativnost ve velké 
 rm . Nebát se navrhovat a nalézat nové, 
netradi ní ešení a p ístupy. K tomu sm uje 
své studenty i naše škola a její nový profesní 
a modulární orientace. Koneckonc  tuto hy-
potézu potvrzují fakta o minimální nezam st-
nanosti našich student , dob  návratnosti 
investic do studia na naší škole a pr m rné 
mzdy našich absolvent . 

Doc. RNDr. Vladimír Kraj ík, Ph.D.
prorektor pro spolupráci s podniky

Vysoká škola podnikání, a.s.

Inova ní potenciál eských
malých a st edních podnik

Zvyšování konkurenceschopnosti eské 
ekonomiky se musí primárn  zam ovat 
na malé a st ední  rmy. P íkladem v tomto 
sm ru mohou být zejména skandinávské 
zem  i N mecko, kde celá ada malých 
a st edních  rem jsou v kategorii, které se 
íká hidden champions (´skrytí šampioni´). 

Jsou to  rmy, které se svými inovativními 
produkty prorazily na zahrani ní trhy. Dv  
t etiny t chto malých a st edních  rem jsou 
p itom ve svých oborech sv tovými leadery 
a jejich podíl na sv tových trzích p edstavu-
je tém  40 procent. 

V eské republice obecn  chybí propra-
covan jší systém sledování globálních tren-
d  a p íležitostí, které se hledají v klí ových 
technologiích a jejich spojení s národní pod-
porou v dy a výzkumu. P estože eské malé 
a st ední podniky považují inovace za klí ové 

pro úsp ch ve své podnikatelské innosti, 
v tšina z nich je realizuje bez stanoveného 
strategického plánu. Na tento fakt poukázal 
nedávný pr zkum, který byl spole n  pro-
veden Asociací malých a st edních podnik  
a živnostník  a eskou spo itelnou. Zna ná 
v tšina oslovených malých a st edních pod-
nik  uvedla, že inovace ve své  rm  n kdy 
v minulosti provedla, v tšina majitel  i jed-
natel  dotazovaných  rem uvedla, že k nim 
p istupují pouze nárazov . Rozhodují se 
na základ  aktuální hospodá ské situace 
v podniku a také v jeho okolí.

Nadpolovi ní v tšina (51 %) dotázaných 
majitel  a jednatel  malých a st edních 
podnik  považuje proces inovací za d leži-
tý a uvedlo, že se bez n j v praxi neobejde. 
42 % malých a st edních podnik  sice pova-
žuje inovace za prosp šné, p esto k jejich 
podnikání je zcela nutn  nepot ebuje.  Po-
kud podniky k inovacím p istoupí, tém  
ve t ech tvrtinách p ípad  (72 %) se snaží, 
aby byly co nejvíce zohledn ny požadavky 
zákazník . Dalším kritériem jsou pak  nan -
ní možnosti podniku, výnosnost inova ního 
projektu a rovn ž také interní pravidla ma-
te ské spole nosti. 

Výsledky pr zkumu ukázaly rovn ž 
na to, že pokud se  rma rozhodne investo-
vat do inovací, iní tak ve v tšin  p ípad  
z vlastních  nan ních prost edk . Pouze 
19 % oslovených malých a st edních  rem 
p iznalo, že by za ú elem investice do ino-
vací požádalo o bankovní úv r a 17 % 
oslovených podnik  uvedlo, že by za tímto 
ú elem požádalo o grant nebo dotaci z pro-
st edk  Evropské unie. Více jak polovina 
dotázaných majitel  i jednatel  podnik  
uvedla, že do inovací investuje maximáln  
1% až 10 % z celkového obratu spole nosti. 

Inova ní proces mají v dotázaných spo-
le nostech v tšinou na starosti sami majitelé 
nebo jednatelé a pouze 13 % dotazovaných 
podnik  uvedlo, že p ípravou a realizací ino-
vací pov ují speciáln  utvo ený tým. 

Uvedený pr zkum potvrdil skute nost, 
že v eské republice nefunguje spoluprá-
ce mezi podnikovým a akademickým sek-
torem. Z prost edk  investovaných  rmami 
na výzkum a vývoj necelá 2,5 % sm ují 
do ve ejného výzkumného sektoru. Na vy-
sokoškolský výzkum a vývoj u nás p ipadá 
pouze 0,4 % tuzemských  remních výdaj , 
zatímco ve vysp lých evropských státech je 
to 5 až 8 krát více. 

P itom v p ípad  eské republiky musí 
být udržitelnost podnikání a konkurence-
schopnost založeny na chytrých a neot elých 
nápadech a v deckotechnických ešeních. To 
je nesmírn  d ležité i s ohledem na to, že 
dosavadní model r stu eské ekonomiky byl 
založený na snižování náklad  a asto na níz-
kých pracovních nákladech. Tato skute nost 
je ale vícemén  již vy erpána a dnes je to mo-
del spíše rozvojových zemí.

(sh)

Strategické aspekty inovací
V sou asné dob  globální ekonomické 

a  nan ní krize, kdy moc nad ekonomií 
znamená moc nad ekonomikou je t eba 
k d ív jším poznáním z oblasti inovací do-
plnit další strategické aspekty inovací, které 
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významným zp sobem sv t inovací v dneš-
ní dob  ovliv ují.

 Je t eba konstatovat, že sou asné ekono-
mické teorie mají mnohdy spíše hodnotu víry 
nikoli v deckého poznání a stejn  jako nábo-
ženství a r zné ideologie, složí k uchopení 
moci nad spole ností. Je t eba hledat a ur it 
hranici, kde jde ješt  o ekonomii jako v du 
a kde už za íná ekonomie jako ideologie. 
Hranice je velmi široká a rozost ená. Litera-
tura, která na uvedený problém upozor uje je 
potla ená do pozadí – zajišt ní typu: Geralda 
Celeste „Sv t posluhuje dluhu“ a Davida Orell 
„Ekonomický mainstream stojí na pochyb-
ných základech“ se v citacích v deckých prací 
p íliš neobjevují. Úvodní odstavec zakon ím 
otázkou z knihy Genesis, kterou B h položil 
lidem. Ta zní: „ A kdo Vám to ekl?“

Nové strategické aspekty týkající se inova-
cí, které jsou úzce s ekonomií a jejich ekono-
mickým p ínosem provázané, je t eba zam it 
p edevším na eliminaci rizika na a za hranicí, 
kde kon í ekonomie jako v da a za íná eko-
nomie jako ideologie. V uvedeném prostoru 
totiž dochází ke zma ení a zániku inova ních 
zám r  nikoli vlivem jejich malé životaschop-
nosti, ale z d vod  jiných, mén  so  stikova-
ných a více silových.

Jako ochranu p ed mainstremovou eko-
nomií, jejímž hlavním cílem je moc nad eko-
nomikou a kterou bych ve zkratce popsal 
citáty z knihy „Soumrak homo economicus“ 
Tomáše Sedlá ka a Davida Orella „Tvrdé 
vít zí nad m kkým aneb hodnota bez ceny“ 
a „cena, kterou ur í volný trh je správná“ 
respektive již klasickým výrokem „co nemá 
cenu, nemá hodnotu“ 

(P esv d ení, že bychom nem li zne-
iš ovat krajinu, výhled, estetiku, reklamou 

je m kké. Výhled je prost  hodnota, která 
nemá cenovku. Reklama, materialismus, 
zisk, to je síla, která cenu má. Pokud n co 
vy íslíš, m ní se to v tvrdý argument. Co vy-
íslit nejde, je m kké. A prohrává, aniž by se 

v bec za alo hrát.)
Proto jsem zobecnil, nade  noval a popsal 

metody, které se osv d ily a jsou nezbytné 
zahrnout do celkového mnohoúhelného po-
hledu p i analýze a realizaci projekt  nových 
inova ních zám r . V další ásti lánku je 
jejich stru ný obrysový popis.

Jde o dva postupy p i analýze a hodno-
cení strategických aspekt  inovací – jejich 
úlohu v celém procesu – a jeden nový re-
spektive áste n  modi  kovaný d íve obec-
n  popsaný postup, využitelný a mnou do-
poru ovaný, pro  nancování inova ních zá-
m r , Tyto postupy doporu uji jako vybrané 
z možných ešení. Všechny metody jsou již 
využívány a ov eny p i realizaci n kterých 
úsp šných inova ních zám r .

Uvedené strategické aspekty inovací 
jsou:

 Organiza ní a technické postupy a meto-
dy ochrany, ízení a  nancování inova -
ních FBP, IFS, a PIKAR.

 IFS metoda je inova ní systém  nancová-
ní- jeho p ínosy jsou v nezávislosti na stát-
ním sektoru a zlepšené ochran  vlastnictví 
inova ního projektu i duševního vlastnictví 
vzniklého p i inovací, využitím nebankov-
ních a nestátních zp sob   nancování 
a jejich diverzi  kaci. Je t eba tuto metodu 
za lenit do komplexu ešení FBP

 FBP (fregate birds protection), ochrana 
p ed odcizením, p evzetím, zni ením 
nebo zneužitím výsledk . Zásady- pub-
likovat pouze obrysov , nežádat o dota-
ce, kde je postup popsán a nepatentovat 
nebo patentovat pouze áste n ,  nanco-
vat bez p ístupu cizích subjekt - zejména 
bank, využití kombinovaného vlastnictví 
– put opce, call opce ve vhodných des-
tinacích podle mezinárodních právních 
dohod, využití metody rela ních matic 
a teorie her.

 PIKAR (anglicky PICAR) je algoritmus 
postupu pro zavád ní a tvorbu inova -
ních aplikací.

Prognóza vývoje – z toho vyplývá formula-
ce zadání a cíle, de  nice rizik z pohledu 
FBP.

Inovace – ízení, systému  nancování, sys-
tému výroby, zp sobu prodeje, ochrany 
vlastnictví.

Koordinace – koordinace ástí vyplývajících 
z bodu dva mezi r zné osoby,  rmy doda-
vatele, odb ratele a zp sobu prodeje atd.

Adaptace – adaptování zadání od koordi-
nátora pro r zné podmínky trh , lidí, vý-
robního prost edí, modi  kace prognózy, 
modi  kace FBP .

Realizace – realizace inova ních produkt  
s ochranou FBP a zavedením na trh.

Výstupem je obchodní model, organi-
za n  technický zp sob ízení,  nanco-
vání zám ru, výrobková nebo systémová 
inovace p ípadn  jejich kombinace se 
zvýšenou pravd podobností p ekonání 
bariér a eliminací negativních dopad  ze 
strany ekonomie moci, která ovládá a ídí 
ekonomiku globálního sv ta. Všechny tyto 
metody (ISF, FBP, PIKAR) byly použity p i 
konkrétních realizacích inovací produktu 
speciálního drátu (CuCrTi), který získal 
cenu Inovace roku 2010 a byl nominován 
na Cenu eská hlava 2011, a p i zavedení 
a realizaci jedine ného inovativního ob-
chodního a výrobního modelu Maestoso 
z oblasti obchodu a produkce neželezných 
– drahých a vzácných – kov  v letech 2011 
a 2012, kdy došlo k nár stu tržeb více než 
dvacetkrát oproti roku 2010 (50 mil. K  v r. 
2010, 200 mil. K  v r. 2011 a 500 mil. K  
za první pololetí 2012).

Richard emus

Válka o rozpo et?
Problém rozd lení rozpo tu na VaVaI 

pro akademické instituce (základní výzkum 
a aplikovaný výzkum) a pro výrobní podniky 
(aplikovaný výzkum a inovace) byl diskutován 
v Rad  VaVaI i v minulých letech. Nebyl asi 
tak vyhrocen p edevším proto, že až do roku 
2008 každý rok byl tento rozpo et navýšen 
p ibližn  o 2 miliardy K . Výsledkem pak bylo, 
že každoro ní vyšší požadavky se nakonec 
vy ešily ke spokojenosti všech. 

Neznamená to, že podobné argumenty 
na obou stranách nepadaly také. Na obou 
stranách se citovaly a citují odstrašující p í-
klady projekt , které byly nakonec  nan n  
podporovány, i když bylo již ze zadání jas-
né, že jde asto o nesmysly. Sta í jen odká-
zat na n který lánek prof. Ho ejšího, který 

nachází p edevším v oblasti pr myslového 
výzkumu skute né perly. I v oblasti výzkumu 
v akademických institucích lze najít p íklady 
špatných projekt , vzpomínám se na jeden, 
kdy v záv re né zpráv  nebyl ani jeden 
hodnotitelný výsledek, ale auto i se za pe-
níze z grantu ú astnili konferencí mimo Ant-
arktidu na všech kontinentech.

Všechny tyto diskuze se ale snaží bojovat 
za sv j typ výzkumu a zcela se pomíjí, že 
hlavním cílem má být kvalita, a  již aplikova-
ného nebo základního výzkumu. Mimocho-
dem v poslání Akademie v d (AV) i Vyso-
kých škol (VŠ) je vedle základního výzkumu 
i aplikovaný výzkum. A výsledky aplikované-
ho výzkumu musí sm ovat k realizaci.

Jinými slovy, celá diskuze by se m la 
to it kolem problematiky kvality výzkumu 
a inovací. A cílem by m lo být p esm rovat 
pokud možno všechny  nan ní prost edky 
na kvalitní výzkum, nezávisle na tom, o jaký 
druh výzkumu jde.

Kolik pen z bude sm ovat do aka-
demických institucí a kolik na podporu 
výzkumu a inovací v podnicích je vedle 
zhodnocení kvality též politické rozhod-
nutí. Jak jsem již napsal, není pravda, že 
všechny  nance, které v rámci institucio-
nálního  nancování sm ují do ústav  AV 
a na VŠ jdou na základní výzkum. V mno-
ha p ípadech jdou i na inovace a co je horší 
i na podporu výroby a služeb. Vzniká tak 
„nekalá konkurence“ p edevším pro nov  
vznikající malé podniky.

Není asi dobré, že sou asná diskuze je 
tak konfronta ní. V ím, že ani ti nejzapá-
len jší na stran  kritik  základního výzku-
mu necht jí jeho likvidaci. A doufám, že 
i v opa ném p ípad  to platí stejn . Žádná 
zem  si nem že dovolit mít jen základní vý-
zkum. A mimochodem, úsp šní v dci v zá-
kladním výzkumu jsou velice asto úsp šní 
i v aplikacích a pomáhají v realizaci poznat-
k , které vznikaly v jejich laborato ích. Ta-
kových p íklad  je vedle prof. Holého celá 
ada a pat í mezi n  i prof. Ho ejší.

Jiná otázka je hodnocení v decko-vý-
zkumného úsilí. Dobrý nápad se sledo-
váním konkrétních výstup  z ešených 
grant  a projekt  se postupem asu dostal 
na scestí. Prvotním ú elem celého systému 
bylo ud lat kvantitativní p ehled výstup  
z ešených grant  a projekt  a dát posuzo-
vatel m nových žádostí argument v p ípa-
dech, kdy p edešlé projekty kon ily bez jedi-
ného výsledku. A v prvních letech to bylo až 
20% projekt . Postupem asu se z tohoto 
pomocného ukazovatele stala modla a za-
ala sloužit jako ukazovatel kvality. 
Diskutující lenové Rady VaVaI by nem li 

jen zastupovat své instituce a sm ry výzku-
mu. Jsou p ece v Rad , která má na starosti 
celý VaVaI v eské republice a všem by m l 
ležet na srdci úsp ch jak v základním vý-
zkumu, tak i v aplikovaném výzkumu a ino-
vacích. Moc se mi líbila poznámka bývalého 
editele ÚOCHB prof. Havlase o dotahová-

ní výsledk  základního výzkumu do reali-
zovatelného produktu a jeho cíle, hledání 
realizátor  v esku. Jen tak se totiž budou 
generovat skute n  velké peníze pro rozvoj 
výzkumu u nás.

Doc. MUDr. Vladimír Viklický
(místop edseda Rady VaVaI v letech 

2000–2008)
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Ip íloha ip&tt 3/2012 – transfer technologií

P íloha ísla 3/2012
TRANSFER TECHNOLOGIÍ

KLUB INOVA NÍCH FIREM 
ASOCIACE INOVA NÍHO PODNIKÁNÍ ESKÉ REPUBLIKY

Klub inova ních  rem AIP R pracuje již adu let v souladu se svým statutem a je pro AIP R d ležitým 
nástrojem pro pln ní jejího hlavního úkolu: podpora inova ního podnikání v R. Tak jako se m ní podmínky 
pro podnikání všeobecn  a tím i pro vznik inovací, tak je také t eba as od asu se zamyslet nad postavením 

KIF AIP R a dodat nové impulsy pro jeho innost. Uvítali bycho proto vaše názory na KIF, jeho zam ení 
a innost. Svoje podn ty m žete zaslat p ímo na naši adresu nebo využít Diskusního fóra

na domovské stránce www. aipcr.cz. 
T šíme se na vaše názory a doufáme, že spole n  innost KIF pro další období rozvineme

ku prosp chu všech spolupracujících stran.

Asociace inova ního podnikání R vyhlásila v tomto roce 17. ro ník sout že o Cenu Inovace roku 2012. 
V uplynulých letech jste p ihlásili svoje produkty (výrobky, technologické postupy, služby) do této sout že, usp li jste 

a znáte proto její kritéria a podmínky. Aktuální kriteria a podmínky sout že byly zve ejn ny v minulém ísle tohoto 
asopisu a jsou také k dispozici na webových stránkách AIP R na adrese http://www.aipcr.cz/o_cene_inovace.asp

Uzáv rka sout že je 31. 10. 2012, termín povinné konzultace je do 17. 10. 2012 a proto p ipomínáme možnost 
využít této p íležitosti k získání ocen ní v oblasti inova ního podnikání za rok 2012. 

V letošním roce mohou úsp šní ú astníci sout že získat tato ocen ní: Cena Inovace roku 2012, estné uznání, Ú ast 
v sout ži, uve ejn ní v tisku, na domovských stránkách www.aipcr.cz, www.techpro  l.cz a v katalogu vystavovatel  
INOVACE 2012. Tento katalog bude poskytnut tuzemským a zahrani ním partner m z oblasti inova ního podnikání. 
P isp je tak k Vaší prezentaci i k prezentaci dalších subjekt  se sídlem v R, které se mohou do sout že p ihlásit.

lenové KIF se mají možnost zú astnit seminá e Inova ní potenciál R dne 5. 9. 2012 v budov  SVTS 
na Novotného lávce 5, Praha 1, další p íležitostí pro setkání len  KIF je veletrh FOR ARCH 2012, který se koná 

ve dnech 18. – 22. 9. 2012 v Pražském veletržním areálu Let any. V rámci doprovodného programu veletrhu po ádá 
AIP R 20. 9. 2012 seminá  „Galerie inovací“, Konferen ní centrum, sál 2, za átek v 10.00.

AIP R bude tradi n  prezentovat svoje aktivity v etn  Klubu inova ních  rem i na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brn  ve dnech 10. – 14. 9. 2012. AIP R se zú astní vybraných akcí v rámci doprovodného programu, 

p i návšt v  stánk  tuzemských a zahrani ních vystavovatel  bude prezentovat své innosti a projekty
s d razem na dosahované výsledky VaVaI. 

Podrobnosti k akcím AIP R naleznete na adrese www.aipcr.cz, len m Klubu i dalším zájemc m p ipomínáme 
možnost využití Diskusního fóra na tomto webu jako jednoho z nástroj  komunikace. 

T šíme se na Vaši ú ast v sout ži o Cenu Inovace roku 2012 a na setkání v pr b hu akcí AIP R. 

Jan Kofro
tajemník KIF AIP R
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Programy EUREKA a Eurostars

 Podporu program; EUREKA a Eurostars v eské republice zajiš uje Asociace inova ního podnikání R,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 326, e-mail: sperlink@aipcr.cz

Program EUREKA
(www.eurekanetwork.org)

V souladu se schválenou procedurou nových projekt  progra-
mu bylo p i ervnové kvali  kaci schváleno celkem 33 nových 
projekt . eské ešitelské organizace jsou zastoupeny ve t ech 
nových projektech. eská republika je v t chto p ípadech vždy 
hlavním mezinárodním koordinátorem, proto je v níže uvede-
ném vý tu umíst na vždy na prvním míst  vedle ozna ení pro-
jektu. Pro v tší p ehled jsou uvedeny k projekt m další spolu-
pracující zem . 

E!7202 FOUVS eská republika, N mecko a Jižní Korea
E!7614 APPL EIS eská republika, Švýcarsko, Belgie, 

Slovensko a Itálie
E!7617 PLASMACOAT eská republika, Holandsko 

a Slovensko

D ležitým okamžikem bylo schválení projektové ú asti erné 
Hory, která má ambice stát se plnohodnotným lenem programu. 
Projektová ú ast se týkala p ipojení ešitelské organizace do pro-
jektu E!5000 ELDORO, ve kterém má eský partner funkci mezi-
národního koordinátora. V projektu je nyní ú ast ešitel  z erné 
Hory, ze Slovinska, Turecka, Špan lska a Jižní Koreje. Krátká 
informace již prob hla v posledním ísle asopisu ip&tt 2/2012. 
Z celkového pohledu ú asti t etích zemí v projektech EUREKA 
byla rovn ž schválena ú ast partnera z Nového Zélandu.

Na poslední kvali  kaci ma arského p edsednictví (Budapeš  
21. 6. 2012) se zvýšil po et nov  schválených projekt  navzdo-
ry p edchozím trend m. Po et ú astí lenských zemí byl násle-
dující: Špan lsko s 11 projekty, N mecko s 8 projekty, Izrael se 
7 projekty, Turecko se 6 projekty, Rumunsko, Rakousko, Fran-
cie a Belgie každý se 4 projekty, eská republika a Holandsko 
se 3 projekty.

P i bilanci náklad  projekt  od roku 1985 pokrývají klustery 
36%, Individuální projekty 61% a Eurostars 3%. Za kon ícího 
p edsednictví došlo podle po tu projekt  k vygenerování 38% 
za individuální projekty, 48% za Eurostars a 14% za klustery 
(ve stejném po adí, tj. 114 projekt  s rozpo tem 147 mil. Eur, 
145 projekt  s rozpo tem 211 mil. Eur a 43 projekt  s rozpo -
tem 453 mil. Eur) celkem 302 projekt  s rozpo tem 812 milio-
n  Eur. Dále došlo k za azení eské republiky mezi 15 zemí s  
projektovou ú astí v oblasti FOOD TECH (individuální projekty 
a projekty Eurostars). Nejlépe si v této oblasti vedlo Špan lsko 
a dále také Holandsko, Francie, N mecko, Portugalsko, Izrael, 
Belgie, Itálie, Slovinsko, Velká Británie, eská republika, Švéd-
sko, Rakousko, Norsko a Ma arsko.

Turecko – p edsednická zem  EUREKY
P i p evzetí p edsednické odpov dnosti Tureckem byla po-

dána informace o národní procedu e v souvislosti s administ-
rací projekt . Projekty výzkumu a vývoje jsou ešeny v rámci 
turecké agentury TUBITAK, která má ve své p sobnosti také 
program EUREKA. Její založení spadá do roku 1963. P sobí 
jako poradní orgán pro v du a výzkum p i ministerstvu pr my-
slu. Sou ástí agentury je také EUREKA of  ce. Dále se ú ast-
ní v rámcových programech EU, ESF, COST, OECD, NATO, 

a tak dále. Sleduje projekty doma i v zahrani í. Obecn  platí, 
že SME´s mohou obdržet podporu až 75% uznaných náklad  
V a V a LC do výše 60%. Agentura nestanovuje limity pro 
velikost rozpo tu projekt . Jeden projekt je hodnocen dv ma 
experty formou národního hodnocení. Sou ástí národní pro-
cedury je i návšt va ešitelské  rmy za ú elem zjišt ní sou-
asného stavu. Rozhodnutí o odeslání do cirkulace a o ud le-

ní grantu provádí hodnotící komise expert . V souladu s touto 
agendou se p ipravuje národní kontrakt na ešení projektu. 
Pro spolu  nancování projekt  se využívá pouze forma grant . 
Podle dosažených výsledk  turecké projektové innosti došlo 
od roku 2007 k postupnému nár stu projekt  v této oblasti. P i 
srovnání období 2005–2007 a 2008–2010 obsazuje Turecko 
p i porovnání s dalšími lenskými zem mi první p í ku v  r stu 
po tu projekt .

Agentura má kontakty s 99% tureckých  rem, které mají 
ve svých podnikatelských aktivitách také výzkumn  vývojovou 
innost. 
Agentura se podílí také na p íprav  p edsednických aktivit 

v období 2012/2013.

Vyhlášení ve ejné sout že EUREKA CZ (LF)
pro rok 2013

Na webových stránkách http://www.msmt-vyzkum.cz/ byla 
spušt na aplikace pro podání p ihlášky projekt  EUREKY. 
Více informací lze nalézt na výše uvedeném webovém odka-
zu. Organizace této ve ejné sout že podléhá schválenému do-
kumentu „Tabulka asového harmonogramu ve ejné sout že 
ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13“, který je zde uveden 
ve zkrácené verzi. 

Tabulka asového harmonogramu ve ejné sout že ve výzkumu, vývoji 
a inovacích VES13

Vyhlášení ve ejné sout že ve výzkumu, 
vývoji a inovacích VES13 20. ervna 2012

Sout žní lh ta, tj. období, ve kterém je 
možno podávat návrhy projekt , trvá 
nejmén  43 kalendá ních dn .

21. ervna 2012
až 7. zá í 2012

Uzáv rka p ijímání návrh  projekt  
do VES13 (podání poštou i osobn ), tj. 
poslední den sout žní lh ty.

7. zá í 2012
do 14:00 hodin

Hodnotící lh ta, tj. období, ve kterém 
poskytovatel rozhodne a vyhlásí výsledky 
VES13.

8. zá í 2012
až 22. ledna 2013

Zve ejn ní výsledk  ve ejné sout že 
ve výzkumu, vývoji a inovacích 
na internetových stránkách poskytovatele. 

22. ledna 2013

P edpokládaný termín uzav ení smlouvy 
(vydání rozhodnutí) o poskytnutí podpory do 22. b ezna 2013

Lh ta pro poskytnutí podpory: do 22. kv tna 2013
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EUREKA 2012 Innovation AWARD
Udílení cen za nejlepší projekty se stalo sou ástí organizace 

XVI. Ministerské konference programu EUREKA konané v Bu-
dapešti dne 22. 6. 2012.

Za ú elem výb ru toho nejlepšího projektu byla jmenována 
mezinárodní porota složená ze zástupc  Izraele, Ma arska 
a Turecka:

Nominace pro ocen ní „EUREKA 2012 Innovation Award“ 
se týkala pouze projekt  s tématikou „FOOD“ spole n  s na-
vazujícími obory. Z p vodn  12 p ihlášek ukon ených projekt  
se dostaly do užšího kola níže uvedené t i projekty. Ve všech 
t ech projektech byl zastoupen špan lský partner. Špan lsko 
je zemí, kde vedle dalších oblastí EUREKY je i oblast „FOOD“ 
asto v projektech zastoupená. 

E!3566 EUROAGRI+OLEA (Špan lsko a Itálie)
E!3805 BLACKSPOT (Špan lsko a Norsko)
E!4491 HP READY MEAL (Francie a Špan lsko) 

Vít zným projektem slavnostního ceremoniálu se stal 
E!3805 BLACKSPOT s rozpo tem 2,2 milion  Eur. ešení 
se ú astnily ešitelské organizace ze Špan lska a Norska. 
Konsorcium projektu ešilo systém mo ských sádek pro  trž-
ní produkci ryb asto používaných p i p íprav  špan lských 
jídel. Pro tento p ípad se jedná o rybu s  názvem „Pagellus 
bogaraveo“, která je zejména ve Špan lsku asto využívaná. 
V sou asné dob  je v mo ích malé množství tohoto druhu ryby 
a výlov se ím dál více prodražuje. Realizovaný zp sob je 
cestou jak se povedlo nahradit úbytek ryb v prodeji a zacho-
vat stávající výb r rybích jídel ve Špan lsku. Ro ní produkce 
farmy je 200 tun ryb. V budoucnu se o ekává produkce až 
600 tun ro n . Nejvyšší ocen ní p edával prof. Z. Cséfalvay, 
státní tajemník ministerstva hospodá ství špan lskému nosi-
teli projektu. 

PROGRAM EUROSTARS 
(www.eurostars-eureka.eu)

V následujícím souhrnu „Tabulka p ihlášek projekt  osmé vý-
zvy s p id leným bodovým ohodnocením“ je uvedena výše hod-
nocení u všech jedenácti projekt  osmé výzvy. Dopl ující údaje 
jsou uvedeny v poznámce.

Po ukon ení procedury se z bruselského sekretariátu o e-
kává kone ná informace o uzav ení závazk  lenských zemí 
na ty i vyzna ené projekty uvedené v následující tabulce, kde 
bylo docíleno pot ebné hranice. Dalších p t projekt  nesplni-
lo požadavky programu. P epokládá se, že v pr b hu t etího 
tvrtletí letošního roku dojde k otev ení aplikace e-projekt pro 

podání p ihlášek t mto vybraným projekt m s cílem uzav ení 
smluvního vztahu na jejich podporu. 

EUROSTARS 2: Budapest Document (2014–2020) 
P edchozí informace o p edchozích p ípravách dokumentu 

Eurostars 2 byla zve ejn na v ip& tt1/2012. 
XVI. Ministerská konference programu EUREKA, odkaz viz 

výše, schválila dokument „Eurostars 2 Budapest Document“, 
který je ur en pro období 2014–2020. Tak jako byl stávající pro-
gram Eurostars je také Eurostars 2 je de  nován jako spole ný 
program, který vznikl v souladu s lánkem 185 Smlouvy EU. 
Eurostars 2 je za azen jako sou ást budoucího dokumentu Ho-
rizon 2020. XVI. Ministerská konference umožnila postoupit ten-
to dokument ke schválení v Evropském Parlamentu, které bude 
následovat. Dokument p edstavuje de  nici budoucího pokra o-
vání stávajícího programu Eurostars. První výzva by se m la již 
uskute nit v roce 2014. P edpokládá se plynulý administrativní 
p echod mezi Eurostars a Eurostars 2.

Podpora malým a st edním podnik m je ur ena pro p ípad, 
že cht jí spolupracovat se zahrani ními partnery na projektech 
výzkumu a inovací. Cílem je tržní uplatn ní výsledk  ešení 
projekt , které mají vysokou  p idanou hodnotu. Evropská Ko-
mise tento krok vítá. Model Eurostars by mohl sloužit pro další 
budoucí pr myslov  orientované inova ní aktivity v rámci EU. 
D ležitou kapitolou je orientace vycházející ze sledování sou-
asn  administrovaného Eurostars, který uplat oval organizaci 

vyhlašování dvou výzev ro n . 
Výsledky stávající administrace tohoto programu mají rostoucí 

trend a jsou p íznivé. Nap íklad v roce 2008, kdy došlo k zahájení 
ešení prvních projekt , bylo podáno 215 p ihlášek. V roce 2010 to 

bylo již 595 p ihlášek a o rok pozd ji již 745 p ihlášek. 
Velký d raz se dává na zkracování doby uzav ení kontrakt  

na ešení projekt . V návrhu se p edpokládá provád t hodno-
cení ve lh tách ty ech až p ti m síc  od uzáv rky p ihlášek. 
Na národních úrovních by to m lo být do sedmi m síc . 

Termín uzáv rky pro podávání nových projekt  Eurostars
Nejbližší termín uzáv rky deváté výzvy je stanoven na 20. 9. 

2012 do 20.00 hodin.

E! projektu Akronym projektu Oblast lenská zem Bodové ohodnocení Poznámka

7252 CORISK INF CZ, DE 426

7262 ProDiSMon INF CZ, SI 408

7371 BE3M INF CZ, ES, CH 326

7381 ENVIHOOK ENV CZ, SE 255

7382 FRIDA INF, MAT CZ, AT 401,5 Nezp sobilý

7439 CityFlow INF CH, CZ 418,5

7446 CIBEH INF CZ, IL Nekompletní

7521 SE-Lab INF, ROB CZ, DE 485

7558 WELL-HEALTH INF ES, CZ, BE 258,5

7570 LIPKIT12 BIO HU, CZ, ES 307

7585 SEMO INF EE, CZ, NL, GB Nezp sobilý

Tabulka p ihlášek projekt  osmé výzvy s p id leným bodovým ohodnocením Josef Martinec
národní koordinátor EUREKA a Eurostars
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V rámci programu Eurostars, který je zam ený 
na podporu malých a st edních podnik , které mají 
ve své podnikatelské innosti také oblast výzkumu 
a vývoje došlo v letech 2008 u deseti vybraných 
projekt  první výzvy k ud lení podpory MŠMT 
na jejich ešení. 

Byl mezi nimi také projekt s ozna ením E!4231 
INsider (Proaktivní prostorová identi  kace), který 
prošel bruselskou hodnotící procedurou a splnil 
všechna kriteria. ešení projektových etap prob h-
lo v létech 2008 a 2009. V roce 2009 byl ukon en.

Sou ástí doporu ení programu Eurostars je vy-
hledávat výsledky ukon ených projekt  pro úsp š-
né projekty.

V této souvislosti se INsider dostal mezi prv-
ní ty i úsp šné projekty (ú ast všech lenských 
zemí) poprvé v historii programu, tj. od zahájení 
projektové innosti Eurostars v roce 2008. Mezinárodní konsor-
cium projektu INsider sestávalo z Institutu mikroelektronických 
aplikací s.r.o., za eskou republiku (dále IMA), za Izrael ze spo-
le nosti Correlation Systems a SearchLab za Ma arsko.

P edm tem ešení projektu byl nový bezpe nostní systém za-
ložený na proaktivní prostorové identi  kaci, která je realizována 
kombinací snímání prostoru video kamerou, identi  ka ních me-
tod, analýzy chování, slu ováním dat a technologiemi vyt žo-
vání dat. Instalací systému m že být automaticky detekováno 
p ípadné narušení sledovaného vnit ního prostoru.

Architektura systému je založena na kombinaci t í zdroj  
dat podle typu ešitelské organizace:

 informace získané z p ístupového identi  ka ního systému 
zajišt né  rmou IMA,

 biometrický sledovací video-systém používající real-time 
CCTV komponent ešené  rmou SearchLab, 

 analytický model neboli pro  l chování, který je nastaven 
na typické chování v dané oblasti a sou asn  kalibrován, 
aby vyvolal poplach v  p ípad  zásadních odlišností 
vy ešené od  rmy Correlation Systems.
 

Pro p edstavu základní funkce systému je uvedeno blokové schéma:

První úsp šný projekt EUROSTARS E!4231 INsider 
s ú astí eské ešitelské organizace

apod.), která mohou být umíst na v pom rn  rozsáhlých ob-
lastech. Pokaždé, když je ídící jednotka p ístupového systé-
mu aktivována, systém vyšle signál do ostatních dvou systé-
m  – biometrického systému IDENTRACE a do modelu pro 
analýzu chováni GDM6. Pro v tší p esnost identi  kace systém 
IDENTRACE umož uje sledovat osoby pomocí vícenásobných 
kamerových systém . Po propojení informací, získaných z p í-
stupového systému, je IDENTRACE schopen provád t souvislé 
sledování osob, které se pohybují ve sledovaném prostoru.

Modul pro analýzu chování GDM6 pak využívá t í typ  analý-
zy podle konkrétní pot eby:

 rutinní analýzu, která odhalí odchylky od rutinního chování 
osob v daném prostoru,

 souvislostní analýzu, která je schopna detekovat vztahy mezi 
osobami, stejn  jako jejich odchylky

 modul predvídání aktivit – který umož uje odhalit abnormální 
aktivitu ve sledovaných oblastech.

Zp soby využití
Provázání kamerových systém  s biometrickou identi  kací 

vede k vytvá ení anonymizovaných pro  l  chování, tuto ano-
nymitu lze snadno prolomit p i check-in/check-out procedu-
rách. Korela ní systémy umož ují získávat souvislosti mezi 
chováním osob, p ípadn  jiných objekt . Nap íklad z chování 
a lokalizace lodí na volném mo i (by  anonymní), lze regist-
rovat nap íklad p edávání nelegáln  držených v cí. V rámci 
projektu InSider si IMA ov il praktické propojení standard-
n  používaného identi  ka ního systému IDSIMA (nasazen 
ve stovkách aplikací) s korela ním systémem InSider  r-
my Correlation Systems a kamerovou soft identi  kací  rmy 
Search-Lab. 

Získané znalosti IMA prakticky využívá ve svých dodávkách 
do oblastí p ístupových systém  ve zdravotnictví a p i ízení vý-
roby. Zárove  v sou asné dob  zvyšujícího se ohrožení teroris-
tickými útoky, lze tento systém využívat k ochran  osob. 

Elektronická identi  kace osob sama o sob  je invazivní v i 
soukromí. Další vyt žování  a agregace dat musejí  být pod-
ízeny etickým a legislativním pravidl m. Výsledkem musí být 

jasná provozní pravidla takových systém , stanovení osobní 
odpov dnosti jako i  zaru ená možnost auditu. 

Výše umíst né schéma ukazuje realizaci tohoto systému 
ve ve ejných prostorách univerzity.

Podle získaných podklad  zpracoval
Josef Martinec

ízení identit v  INsideru je reali-
zováno systémem kontroly p ístupu 
externím identi  ka ním zdrojem  rmy 
IMA s ozna ením K4, který je sou ástí 
biometrického systému IDENTRACE 
od  rmy SearchLabs. 

Tento systém, který IMA využívá ve svých p ístupových a do-
cházkových systémech, je schopen ídit velká množství p ístu-
pových za ízení r zných typ  (RFID, biometrická, magnetická 
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Metallurgic symposia and the Conference METAL have been 
a traditional gathering of Czech and foreign professional public 
for over 20 years. Today’s traditional event, started in 1992 
mainly in order to present results of steel industry, gradually 
developed and it currently focuses also on modern materials 
and technologies of their manufacture and proces sing.

The successful jubilee 20th Conference last year was held for 
the  rst time in Brno, Czech Republic, EU. This year’s 21st 
METAL 2012 Conference was held on 23rd – 25th May 2012 in 
the Voron ž Hotel in Brno. Conference facilities including six 
conference rooms, possibility of accommodation right in the 
hotel for most participants and a nearby historical part of 
the city contributed to the success of the event. Historically the 
highest number of participants registered for the Conference 
– 437, who were to a certain extent motivated by having the 
articles and posters of the three previous years of the Confer-
ence published (as Conference Proceedings) in a renowned 
database Thomson Reuters ISI Web of Science/Web of Know-
ledge. There was a change compared to the previous years in 
making English an of  cial language of the Conference. This 
step turned out to be altogether positive. Let us now introduce 
members of the Program and Steering Committees and the 
course of the event.

Professional guarantors
Prof. Ing. Ji í Kliber, CSc., VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., VŠB-TU Ostrava

Program Committee 
Ing. Jaroslav B ezina, eská hutnická spole nost 
Doc. Ing. Libor amek. Ph.D., VŠB-TU Ostrava

METAL 2012

Ing. Richard Fabík, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Ji í Kliber, CSc., VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Eva Mazancová, CSc., VŠB-TU Ostrava
Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., VŠB-TU Ostrava
Doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

Steering Committee 
Ing. Kate ina Sanetrníková, Ing. Tasilo Prnka, Eva H lová, 

TANGER Ltd, Ostrava
The following entities joined forces to comprehensively pre-

pare such a demanding event of international importance:
TANGER, spol. s r.o., Ostrava – main organizer, VŠB – 

Technical University Ostrava
Czech Society for New Materials and Technologies, ASM In-

ternational Czech Chapter
Also foreign scienti  c societies were approached, which ex-

pressed their support. 
Upon opening of the Conference and welcoming members 

of the Scienti  c Council of the Conference – by Dr. Augusto Di 
Gianfrancesca, CSM, Rome, Italy and Prof. Vladimír Viktorovi  
Menšikov, DrSc. NII LKP Cho kovo, Moscow, Russia, a guar-
antor of the Conference – awards were given for long-term 
work in the Program Committee – to prof. Ing. Eva Mazancová, 
CSc., and Mrs. Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. 

Then three invited papers followed: 
PIETRZYK Maciej, Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 

Poland, EU, Mulitscale and Meta Modeling – From High Accu-
racy to High Ef  ciency in Simulations of Metal Forming Pro-
cesses, 
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STRNADEL Bohumír, VŠB – Technická univerzita, Ostrava, 
Czech Republic, EU, New Sources of Strength and Toughness 
of Materials for High Technological Applications Program 4 of 
RMTVC, 

SAMEK Ludovic, Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Austria, 
EU, Steel – Material of Choice for Automotive Lightweight Ap-
plications.

Three commercial presentations followed: 
KOLA ÍK Vladimír, ÚPT AV R, v.v.i., Brno, Czech Repub-

lic, EU, 
KRAUS Libor, Comtes FHT a.s., Dob any, Czech Republic, 

EU, 
KELLER Libor, TSI System s.r.o., Brno, Czech Republic, EU.

The opening plenary session went well. Upon these initial 
papers the participants were divided based on their specializa-
tions into six symposia, which were further divided into sec-
tions. The following includes evaluation of the particular sym-
posia by guarantors.

Symposium A - Advanced Iron and Steelmaking

Professional guarantors of the Symposium 
Ing. Jaroslav B ezina, Czech Metallurgical Society
Doc. Ing. Libor amek,Ph.D., Ph.D., VŠB-TU Ostrava

A total of 26 presentations were given of the original 27 
planned in three half-days, of which 5 presentations were for-
eign (Poland 4, Slovakia 1). Unfortunately, a German paper 
planned for the beginning, dealing with the utilization of by-
products in European steelmaking, was not presented al-
though it could have been very interesting. It is presented on 
the Conference CD. The professional level of the papers was 
good, 15 minutes for presentation suf  cient, some papers 
were followed by discussions and additional questions. The 
activities were mostly ahead of schedule, in my opinion it was 
because the participants were less active (they were initially 
hesitant to discuss in English). Most of the papers (a total of 8 
papers) were from the area of research and development in 
continuous steel casting (tundish area, physical and numerical 
modeling of thermal  elds during the process, dealing with 
mixing areas in sequential casting, production quality), then 
the issue of re  ning processes in steelmaking, their techno-
logical options and physical and chemical properties of iron 
and steel melts (steel for special purposes, steel properties – 
gases in steel, organic melts and their composition, re  ning 
slags) and the issue of inner purity and structure of steel, cast 
iron and cast steel. The plus was an increased number of pa-
pers from younger generation of experts from the academic 
and research sphere. 

Symposium B – Metal Forming 

Professional guarantors of the Symposium 
Ing. Richard Fabík, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Ji í Kliber, CSc., VŠB-TU Ostrava

24 papers out of 34 received ones were presented in three 
half-days in Symposium B Metal Forming. Out of the 10 papers 
that were not presented 7 were of foreign participants and 3 
Czech ones.

Analysis of places of work of those who presented papers 
indicate that 18 of them were from universities, 3 from research 
institutions and 3 from companies of research rather than man-
ufacturing nature. There were a total of 8 foreign presenters. It 
is disturbing that in the whole Symposium there was not a sin-
gle paper presented by a manufacturing company, Czech or 
foreign.

We tried to put the papers in blocks. In the  rst part it was 
more an issue of the concept of structure and effect of form-
ing conditions on material properties, which included also pa-
pers about bimetallic properties of products. Another group 
included papers on forming in thixotropic area and in deep 
drawing of material. A series of papers dealt with the issue 
of technology, treatment of roll surface, cold rolling, effect of 
angle on the drawing process, etc., and also the theoretical 
issues like deformation resistance. Another group of papers 
included papers focused on the topic of ECAP and ARB 
methods, superplasticity, large plastic deformation and 
quantitative analysis of hardening in high speed explosion 
of material.

Symposium C – Steel Products and Their Properties 

Professional guarantors of the Symposium 
Prof. Ing. Eva Mazancová, CSc., VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., VŠB-TU Ostrava

A total of 32 papers from seven countries (CZ, Slovakia, 
Poland, Korea, Iran, Turkey, Italy) were presented in this sec-
tion, which were divided into several groups based on the is-
sues. It included papers from the area of creep and heat treat-
ment, then from the area of degradation issues due to fatigue, 
corrosion defects, including hydrogen response, then there 
was a group of materials suitable for the automotive industry, 
i.e. steels of TRIP type and high-manganese and also papers 
were presented dealing with dilatometric measurements and 
thermal analysis. Except for 3 papers, all the other papers 
were presented in English without any problems. Roughly 
75% of the papers were followed by discussions. With only 
small exceptions the time schedule was also observed. On 
the  rst day section C was opened by dr. Augusto di Gian-
francesco from the material center in Rome with a very valu-
able paper from the  eld of creep. A total of 45 posters from 13 
countries in Europe, Asia and Africa were registered for the 
poster section. 

There were basically no changes in the program and except 
for one person, all those who presented papers arrived on 
time. Attendance in the section was high in the  rst two days, 
but it was lower on the third day probably because some par-
ticipants were leaving as there were only 8 presentations 
planned for that last day.

Symposium D – Surface Treatment Engineering 

Professional guarantors of the Symposium 
Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., VŠB-TU Ostrava
RNDr. Ivo Št pánek, UWB, Plze

42 papers originally registered, 30 papers in the  nal pro-
gram, 19 posters originally registered, 15 posters in the  nal 
program. 28 papers were presented. Papers and posters 
were from the following countries: Czech Republic, Slovak Re-
public, Poland, Romania, Turkey, Algeria, Belgium, Russian 
Federation.

The level of the papers was very good with subsequent 
proli  c discussion. The papers dealt with modern technolo-
gies of surface treatment of materials – PVD technology, thin 
layers, indentation testing of thin coatings, development in 
the  eld of nanolayers and coatings, effect of heat treatment 
on coatings, corrosion of coatings, effect of pre-treatment of 
substrate on quality of coating, surface treatment by ion nitra-
tion, coatings in medical practice, coatings in the automotive 
industry.

The participants were very positive about the Symposium. 
Some of the participants from foreign companies made com-
ments on English pronunciation of those who presented the 
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papers. Other than that the atmosphere in the Symposium was 
very nice and friendly all the time.

Symposium E – Non-Ferrous Metals and Alloys 

Professional guarantors of the Symposium 
Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., VŠB-TU Ostrava
Prof. Dr. ing. Dalibor Vojt ch, ICT Praha
Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., VŠB-TU Ostrava 

Symposium E was held from 23rd to 25th May 2012 according 
to speci  ed program, which included presentations of 50 pa-
pers. A total of 47 papers were presented in particular program 
blocks (3 registered presenters did not arrive), of which 13 pa-
pers were from foreign countries (2x Poland, 2x Slovakia, 5x 
Russia, 1x Turkey, South Korea, Brazil and Romania). 

In sequence in particular sections the papers focused on 
general non-ferrous metals, alloys and their characteristics. 
A total of 19 papers were presented from the area of aluminum 
and magnesium alloys. It involved a relatively comprehensive 
area of particular alloys from the point of view of their prepara-
tion, modi  cation of properties by alloying or forming, including 
the ECAP technology. Another block related to the issue of 
high-temperature materials, including intermetallic com-
pounds, which was opened a day before. 5 papers dealt with 
materials based on TiAl, 4 papers dealt with materials based 
on nickel and 4 papers dealt with alloys of Fe-Al type. Also this 
part represented a comprehensive problems of materials des-
ignated for high-temperature applications, namely for oxidizing 
environment. And  nally there was also an area of biocompat-
ible materials (6 papers), materials for electrical engineering, 
magnetic materials, theoretical aspects of crystallization pro-
cesses (9 papers).

The level of all the papers was high and professional. The 
papers were discussed also during the breaks. A total of 50 
posters were registered for the poster section, 42 were pre-
sented. Two posters of Symposium E got awards. 24 posters 
were from foreign participants (Poland, Russia, Slovakia, 
Turkey, South Korea, Romania, Algeria, Bulgaria, Turkey, 
France).

As far as the number of participants and papers is con-
cerned, 50 papers is a maximum for the given time (3 x half 
a day). If there was a higher number of papers it would be nec-
essary to think about two parallel sub-sections. 

Compared to 2011, there was a signi  cant increase of for-
eign participants. Symposium E was attended by representa-
tives from 11 countries in Europe, South America, Africa and 
Asia.

Symposium F – Economics and Management of Metal-
lurgic Production 

Professional guarantors of the Symposium 
Doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D.

In Symposium F a total of 49 papers were received, 46 an-
nounced, of which 16 in the poster section. There were 13 for-
eign participants in the Symposium (11 from Poland and 2 from 
Slovakia). By type of organization, most of the presenters were 
from university workplaces (46 from universities, 1 from a re-
search institution and 2 from companies).

The Symposium opened with a paper presented by a mem-
ber of the Scienti  c Committee of the Conference Dr.h.c. 
Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. from the Technical University 
Košice on the topic of new approaches to optimized control of 
reheat furnaces. The Symposium included papers from the 
area of managerial and technical and economic aspects of 
metallurgy production. Special attention was paid to applica-

tion of exact elements and methods of arti  cial intelligence in 
control and information systems of metallurgic processes. Sta-
tistics of announced papers: 33 included in the program, 3 not 
announced (of which 2 presenters excused themselves before 
the Conference), 75 % of participants presented entirely in 
English.

Poster Section of all symposia was evaluated and a total 
of 5 honorable mentions and 3 prizes were awarded. Win-
ners received material gifts: 
1st place – Klimová Alena, ÚMMS SAV, Bratislava
2nd place – Klus Petr – VŠB – TU Ostrava
3rd place – Kekule Tomáš – Karlova univerzita, Praha

A total of 20 countries were represented at the Conference, 
with 358 papers and posters.

Part of the Conference was also a social evening, beer party 
and accompanying program. The accompanying program was 
held on Thursday afternoon – it included a visit to the Anthro-
pos pavilion, planetarium, city casemates, Špilberk castle and 
boat cruises with a visit to Veve í castle. Thanks to the nice 
weather the participants spoke very highly about this cultural 
program. 

Moving the beer party on the  rst day to a stylish restaurant 
Moravian Cottage turned out to be an excellent idea. We can 
state that by the high number of participants it was unlike any 
other beer party in the previous years. The social evening was 
held on the following day right in the hotel and in the partici-
pants‘ opinions it turned out well.

Technical equipment in each conference room was also 
working properly and also catering services, accommodation 
and other circumstances predestinate the location also for 
2013.

A problem that is common at all conferences is occasional 
absence of mainly foreign participants who register for the 
Conference, in many cases they pay the registration fee but 
then they do not come to the Conference nor do they excuse 
themselves in advance. This causes gaps in a block of papers. 
If there are more absences like this there is a change of sched-
ule of particular papers in spite of the best effort of the section 
organizers. 

From the organizational point of view the Conference was 
also prepared very well, from websites through registration to 
check-in of participants and other organizational issues. We 
can state that the process is comparable with big conferences 
abroad. 

Very low attendance of representatives of manufacturing 
companies is a certain shortcoming of the Conference. On one 
hand the participation of mostly the representatives of universi-
ties may indicate a high theoretical and modern level of con-
tents of papers but on the other hand higher confrontation with 
the needs of the industry is necessary. We will try to remedy 
this situation. However, participation of relatively young ex-
perts from universities, research institutions or companies that 
cooperate with research is pleasing.

Both the Program Committee and the participants consider 
the Conference to be successful in all respects. The next Con-
ference should be held on May 15 – 17, 2013 also in the 
Voron ž Hotel, Brno, Czech Republic, EU. More information 
about the next year of the Conference, including registration, is 
available at www.METAL2013.com.

 
We look forward to possibly meeting you.

Ji í Kliber
Miroslav Kursa

Tasilo Prnka
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Na základ  mezinárodních dohod o v deckotechnické spo-
lupráci uskute uje eská republika spolupráci v rámci aktivi-
ty MOBILITY v roce 2012 s Argentinou, Francií, N meckem, 
Polskem, Rakouskem, eckem, Slovenskem, Slovinskem, 
a v rámci programu KONTAKT II s LR, Indií, Japonskem, 
Korejskou republikou, Ruskou federací a USA a programu 
GESHER/MOST s Izraelem.

V 1. ísle ip tt jsme uvedli základní podmínky programu „Ak-
tivity MOBILITY“, ve 2. ísle byly uvedeny podmínky progra-
mu KONTAKT II, v tomto ísle uvádíme informace o programu 
GESHER/MOST.

Program mezinárodní spolupráce mezi eskou republi-
kou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimen-
tálním vývoji GESHER/MOST (LJ)

Smluvní rámec pro rozvíjení esko-izraelské spolupráce 
v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
p edstavuje Dohoda mezi vládou eské republiky a vládou 
Státu Izrael o dvoustranné spolupráci p i podpo e pr my-
slového výzkumu a vývoje v soukromé sfé e, podepsaná 
v Praze dne 30. b ezna 2009. Implementa ními orgány Doho-
dy jsou na eské smluvní stran  Ministerstvo školství, mládeže 
a t lovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a ob-
chodu a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechIn-
vest, na izraelské smluvní stran  poté Ministerstvo pr myslu, 
obchodu a práce ve spolupráci s Izraelským pr myslovým cen-
trem pro výzkum a vývoj. 

Za ú elem napl ování Dohody byl na eské stran , jakožto 
p íslušný národní rámec podpory, vypracován program me-
zinárodní spolupráce mezi eskou republikou a Státem 
Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývo-
ji GESHER/MOST, jehož doba trvání je stanovena na roky 
2010–2016. 

Celkové výdaje z ve ejných prost edk  na program GESHER/
MOST jsou na eské stran  stanoveny na 300.000.000 K , 
p i emž alokace  nan ních prost edk  na každou z 5 pláno-
vaných ve ejných sout ží je 60.000.000 K . 

Prioritními oblastmi spolupráce v rámci programu 
GESHER/MOST jsou:

 informa ní a komunika ní technologie;
 udržitelné a isté technologie;
 zem d lské a potraviná ské technologie;
 biotechnologie a zdravotnická technika;
 moderní strojírenství – nové materiály, nanotechnologie, ky-
bernetika a robotika.

Uchaze em o institucionální podporu z programu GESHER/
MOST mohou být podniky vymezené v ásti 2.2 písm. a) 
a b) Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vý-
voje a inovací (2006/C 323/01), tj. malé, st ední a velké 
podniky. 

Do spolupráce se mohou v souladu s § 2 odst. 2 písm. j) zá-
kona . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z ve ejných prost edk  a o zm n  n kterých 

Aktivity mezinárodní spolupráce
 ve výzkumu a vývoji na podporu mobility 

výzkumných pracovník  a pracovnic – 
„MOBILITY“

souvisejících zákon  (zákon o podpo e výzkumu, experimen-
tálního vývoje a inovací), ve zn ní pozd jších p edpis , zapojit 
rovn ž ve ejné vysoké školy, ve ejné výzkumné instituce 
a další výzkumné subjekty, které lze kvali  kovat jako výzkum-
né organizace podle lánku 2.2 písm. d) Rámce Spole enství, 
vždy však výlu n  ve spolupráci s malým/st edním/velkým 
podnikem. Samotné tyto instituce uchaze em o podporu být 
nemohou. 

Zp sobilými náklady spole ných výzkumných projekt  
v rámci programu GESHER/MOST jsou náklady vymezené v § 
2 odst. 2 písm. l) zákona . 130/2002 Sb., o podpo e výzku-
mu, experimentálního vývoje a inovací z ve ejných prost edk  
a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o podpo e 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve zn ní pozd j-
ších p edpis , pokud jsou sou asn  v souladu s vymezením 
zp sobilých náklad  uvedených v ásti 5.1.4 písm. a), b), d) 
až f) Rámce Spole enství pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací (2006/C 323/01).

Ze strany Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy tak 
mohou být  nancovány:

 osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a ostatní 
podp rný personál v rozsahu nezbytném pro ú ely 
výzkumného projektu);

 náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období, 
kdy jsou využívány pro výzkumný projekt (Pokud 
nejsou tyto nástroje a vybavení využívány pro projekt 
po celou dobu jejich životnosti, jsou za zp sobilé náklady 
považovány pouze náklady na odpisy odpovídající délce 
trvání projektu vypo tené pomocí správných ú etních 
postup .);

 náklady na smluvní výzkum, technické poznatky 
a patenty zakoupené nebo které byly p edm tem licence 
po ízené od vn jších zdroj  za tržní ceny, za p edpokladu, 
že transakce prob hla v podmínkách volné hospodá ské 
sout že a nedošlo p i ní k žádné nesrovnalosti; 

 náklady na poradenské a rovnocenné služby využité 
výlu n  pro ú ely výzkumné innosti;

 dodate né režijní náklady vzniklé bezprost edn  
v d sledku výzkumného projektu;

 ostatní provozní výdaje v etn  náklad  na materiál, 
dodávky a podobné výrobky, které vznikly p ímo v d sledku 
provád ní výzkumné innosti.

Financování spole ných výzkumných projekt  v rámci pro-
gramu GESHER/MOST probíhá na principu, kdy každá ze 
smluvních stran hradí pouze náklady vzniklé na její stra-
n , tzn. Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy hradí 
náklady vzniklé na stran  eské ásti ešitelského týmu spo-
le ného výzkumného projektu a naopak. Není p itom pod-
mínkou, aby výše podpory poskytnuté eskému ešiteli spo-
le ného výzkumného projektu eskou stranou a výše podpo-
ry poskytnuté zahrani nímu ešiteli spole ného výzkumného 
projektu partnerskou stranou byly totožné. Rovn ž struktura 
zp sobilých náklad  projektu nemusí být na obou stranách 
identická.
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Obsahem projektu bylo studium urychlování iont   p i inter-
akci krátkých intenzivních laserových puls   s tenkými fólie-
mi a jinými speciálními ter i. Urychlováním iont   laserovými 
pulsy se v posledních letech zabývá mnoho v deckých tým  
po celém sv t , nebo  tento zp sob 
urychlování p edstavuje relativn  
dostupnou alternativu ke získání 
energetických  á stic oproti klasic-
kým urychlova m. To je významné 
zejména z hlediska možných budou-
cích aplikací . Naším cílem pak bylo 
zejména zvý š ení  efektivity urychlo-
vání iont   a zvýšení maximální ener-
gie iont  . 

Naš e skupina na kated e fyzikální 
elektroniky FJFI VUT se dlouho-
dob  zabývá teoretickým studiem 
a po íta ovými simulacemi urych-
lová ní  iont   laserový mi pulsy. Po-
íta ové simulace jsou provád ny 

pomocí kódu založeného na meto-
d  Particle-in-Cell (PIC). Mezi  le-
ny skupiny jsou ale také  odborní ci 
na mikrostruktury a jejich naná š ení  
na povrch pevný ch materiá l , které 
v našem p ípad  slouží jako ter e 
v experimentech. Jsme tedy nejen 
schopni na zá klad   po  í ta  ový ch 
model   navrhnout a optimalizovat 
ter   vhodný  k urychlová ní  iont  , ale 
doká ž eme daný  ter   rovn  ž  vyrobit. 
V  R vš ak do nedávné doby nebyl 

Implementa ní doba podporovaných spole ných výzkum-
ných projekt  jsou 1 – 3 roky, p i emž doporu ená výše žá-
dané podpory se na eské stran  pohybuje ve výši 2.000.000 
K /rok.

Ve ejná sout ž ve výzkumu, vývoji a inovacích, v rámci 
níž jsou p edkládány návrhy spole ných výzkumných projek-
t  k programu GESHER/MOST, je vyhlašována každoro n  
na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže 
a t lovýchovy http://www.msmt-vyzkum.cz/ a v Obchodním 
v stníku.

Návrh spole ného výzkumného projektu musí být p edložen 
sou asn  eskou ástí týmu jeho ešitel  v eské republice 
a zahrani ní ástí týmu jeho ešitel  v partnerském stát , a to 
v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory. Návr-
hy spole ných výzkumných projekt  jsou hodnoceny nejprve 
na národní úrovni odd len  v každém z partnerských stát , 
p i emž záv re ný výb r návrh  spole ných výzkumných pro-
jekt , které obdrží v partnerských státech podporu z ve ejných 

Urychlování iont  
p i interakci laserových puls  
s vysokou intenzitou s ter i
esko francouzská spolupráce, projekt MEB 021029

Ond ej Klimo1, Ji í Limpouch1, Jan Pšikal1, Jan Proška1, Tiberio Ceccotti2

1 eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikáln  inženýrská
2CEA/IRAMIS/Service de Photons Atoms et Molecules (SPAM), CEA Saclay, FR

ž á dný  vhodný  laserový  systé m, na které m by bylo mož no 
prová d  t pokusy a ov   ovat naše teoretické  vý sledky. Z to-
hoto d  vodu jsme navá zali spoluprá ci s vý zkumný m ú stavem 
CEA Saclay, kde mohou probí hat experimenty na jejich uni-

prost edk , provádí na základ  výsledk  odborného hodnoce-
ní mezinárodní smíšená komise složená ze zástupc  posky-
tovatel  podpory z obou partnerských stát . Schválené návrhy 
projekt  jsou poté zve ejn ny jako vít zné návrhy v rámci vy-
hlášení výsledk  ve ejné sout že ve výzkumu, vývoji a inova-
cích k programu GESHER/MOST.

Tento asopis zasíláme všem ešitel m projekt  Aktivity 
MOBILITY s cílem informovat je o aktuálním stavu zabezpe-
ování tohoto programu, umožnit prezentaci dosahovaných 

výsledk  v rámci ešených projekt  a prezentaci t chto vý-
sledk  na vybraných tuzemských a zahrani ních výstavách, 
veletrzích a konferencích.

Pavel Švejda
generální sekretá  AIP R

Dále uvádíme informace o výsledcích vybraného ešeného 
projektu v roce 2011v rámci programu Aktivity MOBILITY.

Obr. 1. a) Snímek povrchu ter e pokrytého monovrstvou z polystyrenových kuli ek o velikosti 
p ibližn  900 nm.
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ká tní m laserové m systé mu UHI, který vytvá í laserové im-
pulsy s výkonem až 100 TW a délkou 25 fs. Tento laserový 
systém navíc používá dvojici plazmových zrcadel ke zvýšení 
kontrastu impulsu až na 1010. To je v našem p ípad  velmi 
d ležité, nebo  to zaru uje, že struktura na povrchu ter e 
není poškozena laserovým p edpulsem. 

Urychlování iont  p i interakci krátkých laserových puls  
s ter i probíhá p edevším díky procesu Target Normal She-
ath Acceleration (TNSA) [1]. P i absorpci laserového impul-
su vznikají v ter i horké elektrony. Tyto elektrony expandují 
z povrchu ter e do vakua a tím se tento ter  stává pozitivn  
nabitým. Na jeho povrchu pak vzniká velmi silné kvazistatické 
elektrické pole, jímž lze urychlit ionty na velmi vysoké ener-
gie. Pro efektivní urychlování iont  je dobré jednak zmenšit 
rozm ry ter e, nebo  tím zvýšíme koncentraci horkých elek-
tron  na jeho povrchu a tedy i zesílíme vznikající elektorsta-
tické pole a dále zvýšit absorpci laserového impulsu. Zvýšení 
absorpce laserové energie je možné pomocí mikroskopické 
povrchové struktury. Tato skute nost byla demonstrována 
v mnoha experimentech zam ených na zvýšení intenzity 
rentgenového zá ení vyza ovaného z ter e [2]. Dosud však 
nebyly takové ter e použity v experimentech spojených 
s urychlováním iont .

V naš í  skupin   byly provedeny simulace charakterizují cí  
absorpci laserové ho zá  ení  v ter  í ch s rovný m a strukturo-
vaný m povrchem. Pomocí  t  chto simulací  jsme demonstro-
vali, ž e mikroskopická  struktura na povrchu ter  e vý razn   
zvyš uje absorpci energie laserové ho pulsu, a elektromag-
netická  energie je tak efektivn   transformová na do kinetic-
ké  energie horký ch elektron  . Vliv mikroskopické  struktury 
jsme zkoumali pro r  zné  ú hly dopadu laserové ho pulsu a pro 
r  zné  podmí nky kontrastu laserové ho zá  ení . V simulacích 
byla zkoumána také ú innost a efektivita urychlování iont  
v závislosti na povrchové struktu e a bylo ukázáno, že ide-
ální velikost této struktury je blízká vlnové délce laserového 
zá ení. Rovn ž bylo zjišt no, že tvar a pravidelnost povr-
chové struktury nehraje p íliš velkou roli. Simulace se proto 
dále soust edily na ter e z tenké fólie pokryté mikrokuli kami 
z polystyrenu viz obr. 1, nebo  tento ter  jsme schopni re-

lativn  jednoduše vyráb t. Výsledky 
teoretických výpo t  co do efektivi-
ty urychlování proton  a maximální 
energie urychlených proton  jsou 
zobrazeny v obr. 2. a byly rovn ž 
shrnuty v lánku [3].

Z hlediska experimentálního však 
projekt bohužel dosud úsp šný ne-
byl, nebo alespo  ne do té míry, jak 
jsme p edpokládali p i jeho p edklá-
dání. V pr b hu realizace projektu 
totiž docházelo k renovaci laserové-
ho systému UHI v CEA Saclay a tato 
renovace byla doprovázena neo e-
kávanými problémy, které znemožni-
ly konání experiment . Proto zatím 
nedošlo v Saclay k žádnému experi-
mentu týkajícímu se urychlování ion-
t  s ter i navrženými naší skupinou 
(resp. k tomuto experimentu dochá-
zí až v t chto dnech – erven 2012 
– v rámci projektu SLIC001693 ev-
ropské iniciativy Laserlab Europe). 
V pr b hu projektu se však poda i-
lo také navázat spolupráci s týmem 
výzkumných pracovník  v Advanced 
Photonics Research Institute v Ko-
rejské republice a provést m ení 

urychlování iont  na jejich laserovém systému, který je po-
dobný systému v CEA Saclay. Výsledky t chto experiment  
potvrzují naše simulace a budou v brzké dob  publikovány. 

V rámci tohoto projektu jsme tedy navázali dlouhodobou 
a plodnou spolupráci s dalšími výzkumnými skupinami. Vý-
sledky této spolupráce nabízejí slibnou perspektivu p i pokra-
ování výzkumu tohoto tématu a jsou velmi d ležité i v sou-

vislosti s p edpokládanou stavbou unikátního laserového cen-
tra ELI v R.

Obr. 1. b) Elektronový snímek 100 nm tenké mylarové fólie pokryté polystyrénovými kuli kami 
o velikosti 260 nm. Snímek pochází z oblasti okolo hrany fólie, kde nejsou kuli ky uspo ádané tak 
pravideln .

Obr. 2. Maximální energie urychlených proton  a ú innost transfor-
mace  laserové energie do energie všech urychlených iont  vypo í-
tané v simulaci s ter em, kde je 200 nm silná plastová folie pokryta 
vrstvou polystyrenových kuli ek o r zné velikosti (  je vlnová délka 
laserového zá ení.) Délka laserového impulsu je 20 fs, maximální in-
tenzita 2×1019 W/cm2 a velikost ohniska je 5  (FWHM).

[1] S. C. Wilks a kolektiv Physics of Plasmas 8, 542–549 (2001).
[2] G. Kulcsar a kolektiv Physical Review Letters 84, 5149–5152 
(2000).
[3] O. Klimo a kolektiv New Journal of Physics 13, 053028 (2011).
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Asociace inova ního podnikání R
vyhlašuje

17. ro ník sout že o Cenu

Podmínky sout že 

– sout že se m že zú astnit každý subjekt se sídlem v R;

– do sout že se p ihlašuje nový nebo významn  zdokonalený produkt zavedený

na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);

– p ihlášený produkt musí být již pr kazn  úsp šn  využíván (výrobek, resp. služba
je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Hodnotící kritéria:
 A – Technická úrove  produktu 
 B – P vodnost ešení 
 C – Postavení na trhu, efektivnost 
 D – Vliv na životní prost edí 

P ihlášené produkty mohou auto i prezentovat ve výstavní ásti INOVACE 2012, 
Týden výzkumu, vývoje a inovací v R v Praze ve dnech 4. – 7. 12. 2012.

Produkty p ijaté komisí Inovace roku budou zve ejn ny v odborném asopisu ip&tt 
vydávaném AIP R, dalších médiích a na www stránkách AIP R.

Ú astníci, kte í získají ocen ní v rámci sout že o Cenu „INOVACE ROKU 2012“ mohou 
využít výhod len

Klubu inova ních  rem AIP R.

P ihlášky:
K ú asti v sout ži o Cenu INOVACE ROKU 2012 je možno získat podrobn jší 
informace spolu s p ihláškou (uzáv rka p ihlášek 31. íjna 2012; povinná konzultace 
komplexnosti p ipravené p ihlášky – do 17. íjna 2012) na adrese:

Asociace inova ního podnikání R 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz

Inovace rok u 2012Inovace rok u 2012
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XII p íloha ip&tt 3/2012 – transfer technologií

1. Název p ihlašovatele  ...............................................................  Právní forma  .........................

2. Adresa  ........................................................................................................................................

I O .................……....…..… DI  ...................................…….. Po et zam stnanc  ...............

3. Kontaktní osoba ....................................................................... Funkce ..............................…..

4. Telefon ............ / ......................... Fax ............ / ....................... E-mail ..........…................….

5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zve ejn ní v katalogu)

esky ……………………………………………………………………........………………………………

...........................................................................................................................................................

anglicky ……………………........……………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................

6. Do sout že p ihlašujeme:

Název esky: ................................................................................................................................

anglicky: ................................................................................................................................

Obor: ……….........……………………………………………………………………………………….

íslo p ihlášky a druh ochranného dokumentu: .....................................................................

Datum zavedení na trh: ….................…………………………………………………………………

7. P ílohy k p ihlášce do sout že o Cenu INOVACE ROKU 2012:
– podnikatelský titul: a)   právnické osoby – kopie výpisu z obchodního rejst íku, jiného

z izovacího dokumentu, apod.
 b) fyzické osoby – kopie živnostenského listu
– popis produktu (výrobku, technologického postupu, služby) v rozsahu max. 3 strany
strojopisu obsahující:
   charakteristiku produktu a jeho parametr  v porovnání se stávajícím vlastním

nebo konkuren ním ešením v tuzemsku a v zahrani í
   patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné pr kazné doložení p vodnosti ešení 
   p ír stek tržeb a rentability u výrobce a u uživatele, perspektivy uplatn ní inovace

na trhu; úspora náklad  
   údaje o vlivu produktu na životní prost edí (p ízniv  ovliv uje, bez vlivu, škodlivý)

a na zam stnanost 
– fotogra  e produktu (k doložení jeho charakteristiky)

Uzáv rka p ihlášek: 31. íjna 2012 (povinná konzultace komplexnosti p ipravené p ihlášky
– do 17. íjna 2012); nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních; zaslat též elektronicky

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

INOVACE ROKU 2012
Registra ní poplatek: 3500 K  (variabilní symbol: 122012)

I O 49368842, .ú.: 42938-021/0100 KB Praha-m sto
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Celostátní sout ž 
o nejlepší studentský inovativní

podnikatelský zám r 2012
v rámci projektu SPINNET, . CZ.1.07/2.4.00/17.0094

Ur eno pro studenty vysokých škol a partnery projektu SPINNET

Regionální kola sout že nebo prezentace studentských prací do 31. 10. 2012 v 6 NUTS 2

Kriteria pro hodnocení podnikatelských zám r :

Zpracování zám ru (1–5 bod )

Technické, ekonomické a spole enské p ínosy (1–5 bod )

Prezentace na regionálním kole nebo prezentace práce (1–5 bod )

Hodnotí – regionální projektový manažer, mentor stáží a metodik stáží

Do celostátního kola m že být nominován zám r, který dosáhne min. 11 bod  – nominace 
p edloží regionální projektový manažer na návrh koordinátora partnera do 1. 11. 2012 s bodovým 
hodnocením a nominovaným zám rem (mail: svejda@svtp.cz a 1 výtisk poštou).

P íprava celostátního kola

Hodnotící komise složená se zástupc  SVTP R, RVVI, MŠMT, MPO, AV R a KR zhodnotí 
do 30. 11. 2012 nominované zám ry a auto i 10 nejlépe hodnocených zám r  budou pozváni 
na vyhlášení výsledk  celostátní sout že, které se uskute ní v rámci INOVACE 2012, Týden 
výzkumu, vývoje a inovací v R ve st edu 5. 12. 2012 od 15 hodin v divadle Klub lávka, Novotného 
lávka, Praha 1.

Auto i t í nejlepších zám r  budou svoje zám ry prezentovat na 2. celostátní konferenci SPINNET 
5. 12. 2012 od 10 hodin v zasedací místnosti 418, Novotného lávka 5, Praha 1.

Informace o celostátní sout ži 2012 s anotacemi 10 nejlépe hodnocených zám r  budou uve ejn ny 
v p íloze asopisu Inova ní podnikání a transfer technologií 1/2013.

Informace jsou umíst ny na www.svtp.cz
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Asociace inovačního podnikání ČR 

ve spolupráci se svými členy a partnery

Vás zvou na

4. – 7. 12. 2012

Sou ástí Týdne bude

 19. ro ník mezinárodního sympozia INOVACE 2012:
 – Úvodní plenární sekce, 4. 12. 2012
 –  Celostátní konference projektu SPINNET a vyhlášení výsledk  celostátní 

sout že o nejlepší studentský inovativní podnikatelský zám r, 5. 12. 2012 
 – Mezinárodní spolupráce ve VaVaI, 6. 12. 2012 
 – Vyhlášení výsledk  – Vizioná i 2012, 6. 12. 2012

 19. ro ník veletrhu invencí a inovací:
 – prezentace subjekt  v rámci Systému inova ního podnikání v R
 – prezentace inova ních produkt

 17. ro ník Ceny Inovace roku 2012:
 – uzáv rka p ihlášek 31. 10. 2012 (povinná konzultace do 17. 10. 2012)
 – vyhlášení výsledk  7. 12. 2012

Místo konání:
Praha a další místa v R
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