
Oceněný produkt v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2021

I. "Cena Inovace roku 2021"

ŠMT a.s., Plzeň

 * Vyvrtávací hlava IWD 500 NC

* IWD 500 NC boring head

Zpracovala: I. Němečková, v.r.



Přihlášené produkty do soutěže o Cenu Inovace roku 2019

Innovation of the Year 2019 Award - submitted applications

Firma/  Organisation                    *   Produkt  /  Product                                               _________  

1. Zikmund Electronics, s.r.o., Mladá Boleslav
* Tlačný kamerový systém TechWorm
* Push camera system TechWorm

www.aipcr.cz

v Praze dne 4. 11. 2019
zpracovala: I. Němečková, v.r.



Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2019

I. "Cena Inovace roku 2019"

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
* Systémová telemetrie pro soustavy domovních ČOV

II. "Čestné uznání"

Zikmund Electronics, s.r.o., Mladá Boleslav
* Tlačný kamerový systém TechWorm

Zpracovala: I. Němečková, v. r.

tel.: 221 082 275, www.aipcr.cz, Praha, 3. 12. 2019

http://www.aipcr.cz/


Čestné prohlášení
hodnotitele o zachování mlčenlivosti a nepodjatosti k hodnocení

přihlášek do soutěže o Cenu Inovace roku 2021

č.: …………………………………………………

Já níže podepsaná/ý:   ………………………………………………………

rodné číslo: …………………………….

bytem: ……………………………………………………………………...

p r o h l a š u j i

na svou čest a svědomí, že budu poctivě, čestně a v souhlasu se svým nejlepším svědomím
vykonávat činnosti a povinnosti hodnotitele přihlášených produktů do soutěže o Cenu Inovace
roku 2021, vyhlášenou Asociací inovačního podnikání ČR, z.s.

Dále  prohlašuji,  že  budu  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  se  kterými  se
seznámím při  hodnocení,  a  že  nikomu  neumožním seznámit  se  s takto  získanými  údaji  i
informacemi.

Dále se zavazuji, že pokud budu osobně nebo prostřednictvím osob mi blízkých zainteresován
na výsledku  hodnocení  přihlášek,  učiním o  své  podjatosti  neprodleně  písemné  oznámení.
Zavazuji se, že od okamžiku, kdy vznikne důvod k mé podjatosti, nezúčastním se hodnocení. 

V Praze dne …………………………

………………………………………….

                            vlastnoruční podpis
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