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            Asociace inova ního podnikání R

Technologický pro  l R
školení – 3. ást

Uskute ní se v pond lí 19. zá í 2011 od 13 hodin
v zasedací místnosti . 414, SVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

 Program školení:

  Zhodnocení úvodních dvou etap školení 14. 3. a 20. 6. 2011

   Možnosti využívání TP R p i p íprav , realizaci
a hodnocení inova ních projekt

   Návrhy, nám ty a p ipomínky ú astník  školení
– doporu ení do dalšího období

 P ednášející:

 Pavel Švejda, ešitel projektu Technologický pro  l R

 Jan Kofro , manažer projektu Technologický pro  l R

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

Sv j zájem ú astnit se tohoto školení sd lte e-mailem: kofron@aipcr.cz
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V letošním roce probíhá p íprava priorit výzkumu, experimentál-
ního vývoje a inovací. Vláda na svém jednání dne 6. dubna 2011 
schválila Principy pro p ípravu národních priorit výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací, nové priority budou vlád  p edloženy 
do 30. ervna 2012. 

Pro  se opakovan  po n kolika letech opakuje p íprava priorit 
výzkumu, vývoje a inovací (když praktické uplatn ní sou asných 
i p edchozích priorit se blíží nule), k emu priority jsou (resp. by 
m ly být) a jaké mohou mít d sledky, jsou nej ast jší otázky k této 
problematice, které na r zných jednáních zaznívají a které jsou 
p edm tem tohoto lánku. Materiály k této problematice jsou k dis-
pozici na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace („Rada“), konkrét-
n  na adrese http://www.vyzkum.cz/ (sekce Národní politika VaVaI, 
oddíl P íprava národních priorit VaVaI).

Pro  pot ebujeme priority?
Žádná zem , tím mén  zem  velikosti R a jejích zdroj , si ne-

m že dovolit podporovat z ve ejných prost edk  zejména aplikova-
ný výzkum, vývoj a inovace v celém spektru obor  a odv tví. Každá 
vysp lá zem  má proto oblasti/sm ry, které ( asto i v souvisejícím 
základním výzkumu) podporuje více než ostatní. Aby vyšší podpora 
takovýchto oblasti/sm r , ozna ovaných jako priority, m la smysl 
(tj. aby prioritní sm ry skute n  dostávaly více prost edk ) a sou-
asn  aby podpora priorit nevedla k útlumu i likvidaci ostatního 

výzkumu, musí priority pokrývat jen výrazn  menší ást výzkumu. 
Jinými slovy, pokud by nap . byly priority zam eny na 10 % objemu 
podporovaného výzkumu, pak jejich o polovinu (o 50 %) vyšší pod-
pora se u zbývající ásti „neprioritního“ výzkumu projeví poklesem 
o cca 5 % (p i stejné výši výdaj ). V opa ném (extremním) p ípad  
– pokud priority pokrývají 66 % výzkumu, pak jejich o polovinu vyšší 
podpora by znamenala nulovou podporu ostatní t etiny výzkumu.

A zde je práv  problém se stávajícími i p edchozími prioritami 
(dlouhodobými základními sm ry výzkumu atd.). Jak uvádí nap . 
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací R na léta 2009 až 
2015, dosavadní priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 
byly formulovány z hlediska cíl  velmi neur it  a zahrnovaly p íliš 
široké spektrum výzkumných obor , které mnohdy nedostate n  
odrážely pot eby spole nosti R. Tato skute nost je d sledkem 
n kolika faktor :

 priority byly p ipravovány p evážn  t mi aktéry, kte í výzkum pro-
vád jí bez výrazn jší ú asti aplika ní sféry;

 priority nebyly vytvá eny v návaznosti na celospole enské pot eby;
 v prioritách nebyly dostate n  zohledn ny materiální a personál-
ní kapacity pot ebné pro jejich realizaci;

 nebyly jasn  stanoveny cíle a p ínosy výzkumu realizovaného 
v rámci takto de  novaných priorit.

Sou asných osm priorit pokrývá nejmén  90 % p íslušné ásti vý-
zkumu (tj. p edevším ú elov  podporovaného aplikovaného výzku-
mu a vývoje), mj. není znám p ípad, že by n který návrh programu 
i jiné aktivity nebyl p ijat proto, že nepat il mezi priority. V podstat  

tedy každý výzkumný program bylo možné ozna it (a také tak ozna-
en byl) jako program ešící prioritní problematiku.
D sledek takto stanovených široce pojatých priorit je z ejmý – 

v podpo e výzkumu se nezm ní v bec nic (snížením prost edk  
na 10 % neprioritních obor  a oblastí o 5 %, jak bylo ilustrativn  
uvedeno výše, by v tomto p ípad  podpora priorit vzrostla jen o 0,5 
%). Nejde ale jen o hru ísel, každoro ní souhrnné vyhodnocení 
výsledk  ukon ených program  schvalované vládou ukazuje, že 
plošná a tím i nedostate ná podpora výzkumu je neefektivní.

Kde byly hlavní p í iny toho, že dosavadní priority z staly „jen 
na papí e“ bylo celkem otev en  pojmenováno, co jsou priority (aby 
ješt  m ly smysl) také a co hrozí, když znovu p íprava priorit skon-
í jako „telefonní seznam“ obor , rovn ž. Všechna tato východiska 

jsou ve vládou schváleném postupu uvedena.

Podle jakých kritérií budou priority vybírány
Prioritami nebudou, tak jako doposud, konkrétní výzkumné obo-

ry, nýbrž dlouhodobé cíle odpovídající pot ebám spole nosti, jichž 

má být prost ednictvím VaVaI dosaženo. Priority tak musí spl ovat 
následující kritéria:

 musí odpovídat sou asným nebo budoucím pot ebám R, tj. Va-
VaI realizovaný v rámci t chto priorit musí sm ovat k eliminaci 
existujících i potenciálních problém  nebo k využití budoucích 
p íležitostí eské spole nosti; 

 musí zohled ovat tv r í kapacity R ve VaVaI (lidské zdroje, vý-
zkumnou infrastrukturu, dosavadní výsledky, zapojení do mezi-
národního výzkumu); 

 musí zohled ovat potenciál aplika ní sféry pro úsp šnou trans-
formaci výsledk  VaVaI do inovací, v etn  existujících vazeb 
mezi výzkumnými organizacemi a aplika ní sférou; 

 musí odpovídat konsensu širokého spektra odborník  z r zných 
obor  a sektor  ve ejného výzkumu i aplika ní sféry.

Uvedená kritéria se dají formulovat i jinak:
 d raz je kladen na budoucnost („priority 2030“) – pokud nyní za-

ne být výrazn  podporován orientovaný výzkum v dané priorit , 
jeho výsledky se projeví až za adu let (r zn  podle obor ); nejde 
tedy o ešení problém  minulých nebo sou asných, ale o výsled-
ky výzkumu, které budou v dob  realizace pot eba;

 priority jsou pro úsp šné obory/odv tví – mj. proto, že do vý-
zkumu a jeho infrastruktury se investovaly desítky miliard korun 
a ada infrastruktur se nyní buduje (centra OP VaVpI aj.); v apli-
kovaném výzkumu, vývoji a inovacích je p itom nezbytné výrazné 
spolu  nancování ze soukromých zdroj ,

 výsledky priorit musí být využívány v R – i velmi úsp šné vý-
sledky výzkumu realizované v zahrani í nemohou být prioritou 
dané zem ,

 na prioritách se musí v tšina zainteresovaných shodnout – to je 
zejména u relativn  malých zemí v etn  R ten nejv tší problém 
p ípravy priorit.

Jak nyní probíhá p íprava priorit?
Orgánem, který p ípravu priorit ídí, je Koordina ní rada exper-

t . Ta jako první etapu své práce p edložila Rad  návrh na usta-
novení šesti panel  expert . V této etap  tedy nešlo o výb r pri-
orit, ale o základní (organiza ní) vymezení oblastí, v nichž budou 
jednotliví experti pracovat. Jejich úkolem bude vlastní p íprava 
priorit, tj. vybrat z ady problém  a témat, které každý panel za-
hrnuje jen ty, které splní výše uvedená kritéria a stanou se tak 
prioritami.

Rada 24. ervna 2011 na svém 266. zasedání schválila ustano-
vení následujících šesti panel  expert  spole n  s výzvou na no-
minaci expert  do t chto panel  do 15. srpna 2011:

– Znalostní ekonomika jako podpora konkurenceschopnosti
– Komplexní problematika energetiky v etn  snižování energetické 

a materiálové náro nosti ekonomiky 
– Udržení stabilního fungování p írodních zdroj  
– Sociální a kulturní výzvy eské spole nosti 
– Ochrana a podpora lidského zdraví 
– Bezpe nostní rizika a hrozby 

Sou ástí zve ejn né výzvy byly i stru né charakteristiky jednot-
livých panel .

Do konce zá í budou zvoleni lenové expertních panel , sou as-
n  bude jmenován i panel poskytovatel , který se bude vyjad ovat 
k navrženým prioritám a navrženému objemu  nan ních prost edk  
ur ených pro navržené priority.

První návrh priorit na úrovni koordina ní rady expert  má být p i-
praven do konce ledna 2012, kone ný návrh do poloviny b ezna 
2012. Rada návrh priorit projedná do konce b ezna 2012, následo-
vat bude již standardní proces (meziresortní p ipomínkové ízení 
a vypo ádání jeho výsledk ), p edcházející p edložení návrhu priorit 
vlád  do konce ervna 2012.

Priority výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací

Marek Blažka
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Evropský motor b ží p íliš pomalu a to nikoliv 
z d vodu jeho neschopnosti pracovat naplno, ale 
protože Evropská unie jako celek ztrácí schopnosti 
držet krok se zm nami a reagovat na ekonomické 
a politické výzvy, které p edkládá globální sv t. Je 
ur it  nereálné si myslet, že nap íklad bude mož-
né úsp šn  sout žit s ínou, Indií nebo Brazílií 
v množství pr myslové produkce nebo výrobk  
a služeb s malou p idanou hodnotou. Evropská 
unie jako celek musí usilovn  pracovat a mít silnou 
v li stanovit priority a politickou strukturu, které jsou 
schopny ešit hospodá ské, sociální, kulturní a jiné 
problémy, nebo „dokonce šoky“ v budoucnosti.

D sledky  nan ní krize
B hem  nan ní krize Evropská unie ztratila 1000 miliard euro 

hrubého domácího produktu a 6 milion  pracovních míst. Sou as-
ný stav je výsledkem nedostatku p edvídavosti – která se výrazn  
projevuje v krizi – národních a evropských politik , jež nedokázali 
ud lat odvážná rozhodnutí. A není to jen problém nadm rného za-
dlužení n kterých len  eurozóny. Ko enem problému je neúpros-
n  chyb jící schopnost udržet hospodá ský r st a stále v tší rozdíl 
ve srovnání s rozvíjejícími se ekonomikami stejn  tak s „tradi ními“ 
konkurenty Spojenými státy a Japonskem. Pokud se Evropské unii 
nepoda í zajistit ak ní odpov  na sou asn  rozší enou ned v ru 
ve svou vlastní schopnost, je zde riziková situace, že bude nutno 
p ijmout nižší životní úrove  a ohrozit úsp chy evropského soci-
álního modelu. Jinými slovy, ztráta konkurenceschopnosti Ev-
ropské unie je uzel, který je nutno um t rozvázat tak, aby se 
zabránilo sklouznutí do spirály hospodá ského a sociálního 
úpadku, ztráty moderní pr myslové spole nosti a s tím nepo-
chybn  možných politických a ob anských nepokoj .

Evropská unie pro návrat ke stabilnímu r stu a konkurenceschop-
nosti musí zam it také sv j výzkum a technologický rozvoj, které 
jsou schopny ešit problémy udržitelného rozvoje a efektivního vyu-
žívání lidských zdroj  pro globální demogra  cký a pr myslový r st. 
Výzkum a vývoj, vzd lávání a inovace jsou skute né trumfy, které 
podmi ují produkty s vysokou p idanou hodnotou, a jež uplat ují 
jejich kvalitativní a inova ní užitné vlastnosti.Spole n  s mén  naiv-
ní obchodní politikou, v tší transparentností a kontrolou  nan ního 
trhu a také zárove  v tší integrací vnit ního trhu a cílen  zam -
enou pr myslovou politikou – které jsou schopny sledovat výzvy 

nového tisíciletí – je možné p ekonat evropský pokles.

Výzkum a vývoj, vzd lávání a konkurenceschopnost 
Evropské unie

Revitalizace konkurenceschopnosti Evropské unie a vytvá ení 
pracovních míst prost ednictvím ekonomiky založené na znalostech 
byla deklarována Lisabonskou strategií vyhlášenou v roce 2000. To 
také znamená, že více než deset let Evropská unie si opakuje svo-
ji „mantru“ sm rovat 3% hrubého národního produktu na výzkum 
a vývoj. V sou asnosti ale není as na pouhé opakování t chto d í-
v jších prohlášení nebo naopak o n  usilovat nereálnými akcemi. 
Evropa jako celek se musí um t dohodnout a jednat rozhodn , jak 
dosáhnout spole ných cíl  v jejich realit . Nedostatek odhodlání 
n kterých lenských stát , by mohl být ešen v rámci mechanismu 
evropské „správy v cí ve ejných“, aby se p edešlo tomu, že budou 
dlouhodob  ekonomicky r zné konkurenceschopné úrovn  – což 
nastane, pokud úsilí n kterých stát  v oblasti výzkum a vývoje 
a na nich založených inovací bude nedostate né. 

Finan ní prost edky vkládané do výzkumu ve Spojených státech 
p edstavují 200 miliard euro ro n  (2,6% HDP) a v Japonsku je to 
120 miliard euro (3,4% HDP). Ve srovnání Evropská unie vkládá 
do oblasti výzkumu a vývoje 200 miliard euro ro n  (unijní a národní 
prost edky celkem), což p edstavuje 1,9% HDP. Rozvíjející se eko-
nomiky investují do výzkumu a vývoje rychlým tempem. ína bude 
v roce 2014 investovat do výzkumu a vývoje více než 250 miliard 
euro, což znamená v tší objem  nan ních prost edk  než Evrop-
ská unie. Indie má zatím ve  nancování výzkumu a vývoje obdobný 
trend r stu, který je srovnatelný s Evropskou unií.

Celkové investice do výzkumu a vývoje v ob-
dobí 1995-2008 se ve Spojených státech zvý-
šily o 60%, Japonsko, Jižní Korea, Singapur 
a Tchaj-wan navýšily prost edky na výzkum 
a vývoj o 75%, Brazílie, Indie, Rusko a Již-
ní Afrika o 145% a ína zvedla tyto investice 
o 850%.

Nedávná analytická zpráva KET Focus Group 
uvádí, že ína, USA a Jižní Korea investují mno-
hem více do aplikovaného výzkumu a vývoje než 
do základního výzkumu. V p ípad  íny je to té-
me  90% z celkových investic na výzkum a vývoj, 

Spojené státy a Jižní Korea potom vynakládají 76%. Ve srovnání 
v Evropské unii výdaje na aplikovaný výzkum a vývoj jsou zhruba 
dv  t etiny z celkových investic na výzkum a vývoj.

Názorný p íklad poskytuje také informace o zapojení pr myslu 
v Rámcovém programu pro výzkum, technologický rozvoj a demon-
strace, jež je hlavním nástrojem Evropské unie pro  nancování ev-
ropského výzkumu, které jednozna n  klesá. Ve 4. Rámcovém pro-
gramu byla 39% ú ast pr myslových organizací a v 7. Rámcovém 
programu je pouze 25% zastoupení pr myslu.

Ve Spojených státech rizikový kapitál sm rovaný do výzkumu 
a vývoje a jejích výsledk  investuje ro n  p tkrát více než v Ev-
ropské unii. Tyto  nan ní prost edky jsou dostupné p edevším pro 
spušt ní  rem a malých podnik  s výjime ným r stovým potenci-
álem, které zavád jí a p inášejí na trh inova ní produkty a služby. 
Stejn  tak Spojené státy a rovn ž Japonsko p edstihují Evropu, co 
se týká poptávky po patentech v rozvíjejících se odv tvích, jako 
jsou nanotechnologie, technologie ve zdravotnictví a pé i o zdraví, 
nebo technologie pro tzv. zelenou ekonomiku. Za Evropskou unií, 
která je t etí, následuje Jižní Korea.

Prost edky vkládané do výzkumu a vývoje pr myslov  apliko-
vatelných technologií mají v tšinou velký potenciální r st. Pouze 
výrobky na bázi nanotechnologie p inesly v roce 2009 v rámci Ev-
ropské unie zisk 254 miliard euro a o ekává se, že v roce 2015 
zisk m že dosáhnout až 2500 miliard euro v etn  nezanedbatel-
ného vlivu na evropskou zam stnanost. Nep íliš povzbudivé pro 
Evropskou unii je, že zatímco ve  nan ním objemu investuje 27% 
z celkového po tu nanotechnologií na globální úrovni a 33% všech 
publikací v tomto odv tví jsou evropské, podíl na celkových licen-
cích je pouze 17% oproti 40% v Spojených státech a globální podíl 
sv tové výroby produkované v Evropské unii iní pouze 15% oproti 
53% v Spojených státech. Uvedená ísla dokumentují, že Evropa 
z stává lídrem v oblasti základního výzkumu, ale jsou to jiní, kte í 
získávají v tší výhody, pokud jde o vývoj výrobk , marketing a v ne-
poslední ad  tržní uplatn ní a  nan ní zisk. 

Podle po tu zam stnaných výzkumných pracovník  bylo v roce 
2008 v Evrop  1,5 milionu výzkumník  pracujících na plný úva-
zek, ve Spojených státech bylo 1,4 milionu pracovník  ve výzkumu 
a v Japonsku 0,71 milionu výzkumných pracovník . V absolutních 
íslech v roce 2008 nejv tší po et pracovník  ve výzkumu bylo ale 

zam stnáno v ín  a to 1,6 milionu. Ro ní tempo r stu ínských 
výzkumných pracovník  je 10% ve srovnání s 3% v Evropské unii.

Nadcházející rozhodnutí a ešení Evropké unie musí uznat uve-
dené trendy a budoucí evropská strategie pro výzkum a inovace ak-
tivn  implementovat „zm nu trasy“ s v tším záb rem aplikovaného 
výzkumu a vývoje a ú elov  nasm rovaných  nan ních investic. To 
by m lo zárove  povzbudit soukromé investice do výzkumu v et-
n  úpravy evropského právního režimu pro rizikový kapitál, systém 
zvýhodn ných p j ek a da ových pobídek. 

Výzkum a inovace vycházejí a musí být jednozna n  podporo-
vány soub žnými investicemi do vysokoškolského vzd lávání a lid-
ských zdroj . V této oblasti jsou výdaje v Evropské Unii omezeny 
ve výši 1,2% hrubého domácího produktu a s malým podílem sou-
kromých investic. Ve srovnání v Japonsku stejné výdaje jsou ve výši 
1,5% hrubého domácého produktu a v Spojených státech iní 3% 
hrubého domácího produktu, kde zárove  pom r  nancování z ve-
ejných a soukromých prost edk  je p ibližn  shodný v pom ru 1:1. 

Uvedené výdaje mají nepochybn  také d sledek v tom, že pouze 
5 evropských vysokých škol (University of Cambridge, University 
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College London, University of Oxford a Swiss Federal Institute of 
Technology) je ve sv tovém po adí TOP 20 vysokých škol, p i emž 
je zde celkem 13 amerických univerzit, a v sv tovém po adí TOP 
100 vysokých škol je tém  polovina univerzit ze Spojených stát .

Jako p ekvapivá informace m že p ipadat, že od vyhlášení Lisa-
bonské strategie v roce 2000 ekonomicky se rozvíjející zem  zvýši-
ly podíl na sv tové pr myslové produkci z tehdejších  20% na sou-
asnou úrove  více než 30%. Tyto zem  ukazují a jsou si v domy 

toho, že konkurenceschopnost je stále více založena na schopnosti 
rychlého transferu výsledk  výzkumu a vývoje do inovací, a to více 
než pouhé zvyšování náklad  a investování do rozši ování pr my-
slové výroby. Jejich podíl na sv tové produkci pokra uje i v odv t-
vích s vysokou intenzitou znalostí a moderní techniky. V praktickém 
pohledu to vyznívá, že sledují unijní cíle Lisabonské strategie více 
než samotní Evropané.

Strategie Evropa 2020
Stávající Evropská komise už od po átku svého mandátu v roce 

2009 za ala vytvá et strategii, jež má Evropskou unii nasm rovat 
na inteligentní, udržitelnou a solidární ekonomiku. Strategie Evropa 
2020 p edstavuje hlavní reformní agendu Evropské unie s výhle-
dem do roku 2020. Proklamovaným cílem i podtitulem Strategie je 
dosažení hospodá ského r stu a de  nované klí ové cíle jsou ze-
jména posilování konkurenceschopnosti Evropské unie a jejího udr-
žitelného r stu (konkurenceschopn jší a ekologi t jší ekonomika, 
mén  náro ná na surovinové zdroje v etn  energetických) a sou-
držnosti (vysoká zam stnanost a hospodá ská, sociální a územní 
soudržnost). Jako nezbytné posílení Strategie Evropa 2020 bylo 
rozhodnutí Evropské rady, že p ijala politickou odpov dnost 
za sm rování a napln ní p ijaté agendy a kontrolu výsledk .

Mezi st žejní iniciativy, které napl ují cíle a ú inky strategie Ev-
ropy 2020, Evropská komise p ijala dv  klí ové zásady, které jsou 
siln  propojené z hlediska cíl  a  nan ních nástroj : 

 Unie inovací, jako cílený návrat zachovavající pr myslové ko eny 
reálné ekonomiky a obnovení konkurenceschopnosti prost ednic-
tvím inovací;

 Evropská pr myslová politika pro ešení výzev globalizace, jejíž 
napl ování bude mít široké dopady na hospodá ské a sociální 
prost edí v jednotlivých lenských státech.
Jejich realizace bude nejlepší test politické soudržnosti Evropské 

unie. Jaké palivo bude vybráno, aby evropský motor b žel na plné 
obrátky a s plným výkonem, závisí spole n  na národní a evropské 
úrovni. 

Pro oblast výzkumu, vývoje a inovací Evropská komise v uplynu-
lých m sících konala a organizovala n kolik zásadních konzultací 
a diskusí o možnostech, jak podstatn  zlepšit  nancování v oblasti 
v dy a inovací v Evropské unii, usnadnit tak ú ast a podávání návr-
h  projekt , zvýšit ú inky v oblasti výzkumu a vývoje a jejich dopad 
do hospodá ství a inovací a zajistit vyšší zhodnocení vkládaných 
unijních  nan ních prost edk . K tomu ú elu Evropskou komisí 
byla zpracována a publikována v únoru letošního roku Zelená kniha 
(U i me z problém  výhody: Na cest  ke spole nému strategické-
mu rámci pro  nancování výzkumu a inovací v EU), která klasi  kuje 
možné zm ny a p edstavuje základ pro výrazné zjednodušení po-
stup  a pravidel, jejichž cílem je, aby  nancování výzkumu a ino-
vací v Evropské unii v maximální mí e p isp lo k strategii Evropa 
2020 a její iniciativ  Unie inovací. V eštine je dokument k dispozici 
na internetové adrese http://ec.europa.eu/research/horizon2020/.

Zelená kniha Evropské komise uvedla také návrh Spole ného 
strategického rámce (Common Strategic Framework), který by 
propojil Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a de-
monstrace, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inova-
ce a také Evropský inova ní a technologický institut. P edpokládá 
se, že tím by mohl vzniknout ucelený soubor nástroj   nancování 
pro všechny fáze inova ního et zce od základního výzkumu až 
po samostatné uvedení inova ních produkt  a služeb na trh v etn  
i podpory netechnologických inovací, nap íklad v oblasti designu 
a marketingu. Spole ný strategický rámec pro výzkum a inovace 
by m l být zahájen a b žet po skon ení sou asného 7. Rámcového 
programu, to znamená v dalším víceletém  nan ním rámci Evrop-
ské unie v období 2014–2020.

Spole ný strategický rámec uvedený v Zelené knize rozebírá 
a kombinuje t i klí ová hlediska:

 Zajistit pro Evropskou unii v deckou základnu, která nemá ve sv t  
obdoby, všeobecn  posílit konkurenceschopnost a ešit významné 

problémy, jako je ú inné využívání surovinových zdroj , zajišt ní 
energie a potravin, zdravotnictví a stárnutí obyvatelstva.

 Snazší a ú inn jší  nancování z prost edk  Evropské unie 
a usnadn ní p ístupu k nim, nap íklad prost ednictvím jediného 
místa p ístupu se spole nými IT nástroji nebo jediného kontakt-
ního místa poskytujícího poradenství a podporu ú astník  v ce-
lém procesu  nancování. Spole ný strategický rámec by dále m l 
umožnit zjednodušení systému nástroj  pro celý inova ní et zec 
od základního a aplikovaného výzkumu p es spolupráci mezi vy-
sokými školami a pr myslem až po inovace na podnikové úrov-
ni. Na podporu ú asti pr myslových podnik  bude prosazována 
pružnost a jenom nepostradatelná administrativní zát ž.

 Zavést jednodušší a ucelen jší ú etní postupy týkající se vyu-
žívání získaných  nan ních prost edk , nap íklad i využívání 
paušálních plateb a také zefektivnit  nan ní kontrolu využívání 
p id lených prost edk .

Mezi další zám ry uvedené v Zelené knize pat í opat ení týkající 
se využívání a propojení národního  nancování výzkumu v len-
ských zemích, návaznost a lepší propojení s  nancováním z Fon-
du soudružnosti, využívání  nan ních prost edk  Evropské unie 
na podporu ve ejných zakázek, zavedení dalších  nan ních ná-
stroj , jako je  nan ní nástroj pro sdílení rizik nebo záruky na úv r 
a investice rizikového kapitálu, vypracování souboru výkonnostních 
ukazatel  pro m ení úsp šnosti  nancování výzkumu a inovací 
v Evropské uniia a také posílení úlohy Evropské rady pro výzkum.

V ervnu 2011 Evropská komise (G  pro výzkum a inovace 
ve spolupráci s G  pro podnikání) organizovala d ležitý konzulta ní 
seminá  s relevantními hrá i k p íprav  Spole ného strategického 
rámce pro výzkum a inovace (Common Strategic Framework). Té-
matem tohoto seminá e byla motivace inovací v malých a st edních 
podnicích a hlavním cílem bylo pojmenovat a ur it parametry pro 
ú ast a podporu malých a st edních podnik  v budoucím Spole -
ném strategickém rámci v oblasti výzkumu a inovací tak, aby bylo 
dosaženo jejich po etn jšího zapojení.

Ve ejnou sout ž o název již uvedeného Spole ného strategické-
ho rámce Evropská komise vyhlásila v b eznu letošního a vyzvala 
širokou evropskou ve ejnost pro podání vhodných návrh , vystihu-
jících jeho uvažové zám ry a cíle.

Horizont 2020 – nové jméno a symbol
nového dobrodružství?

„Nový název p edstavuje další krok v posunutí výzkumu a inovací 
tam, kam pat í, tedy do centra politik Evropské unie. Nové jméno je 
symbolem nového dobrodružství“ uvedla Máire Geoghegan-Quinn, 
eurokomisa ka pro výzkum, inovace a v du, p i vyhlášení výsledk  
sout že. Jenže program si musí zachovat i kontinuitu a proto úplný 
název pro použití v legislativním návrhu Evropské komise bude Ho-
rizont 2020 – Rámcový program pro výzkum a inovace.

Pro dopln ní je možno uvést, že autorkami vít zného názvu jsou 
Marcela Endlová z eské republiky a Beata Zyngier z Polska, sho-
dou okolností ob  u itelky, které uplatnily stejný návrh Horizont pro 
pojmenování programu. Vít zky obdržely zájezd do Bruselu a zú-
astní se zasedání European Innovation Convention, které se bude 

konat v prosinci 2011, kde se také osobn  setkají s eurokomisa kou 
Geoghegan-Quinn.

Do ve ejné sout že bylo on-line formou zasláno více než 160 000 
nám t  a do užšího výb ru 8 318 hlas  postoupily t i vytvo ené so-
 stikovaná názvy – Horizont, který získal 3 055 hlas , Imagine m l 
2 785 hlas  a Discover, pro který se vyjád ilo 2 478 hlas . Rok 2020 
byl p idán k jednotlivám názv m proto, aby budoucí program a sys-
tém  nancování jednozna n  vyjad oval, že je ur en pro podporu 
unijního výzkumu a inovací v rámci Strategie Evropa 2020.

Návrh 80 miliard euro pro Horizont 2020
Evropská komise po dlouhých interních diskusích, které rov-

n ž zohlednily více než 2 000 odpov dí a reakcí na Zelenou kni-
hu v etn  775 odborných stanovisek zainteresovaných organizací 
a expert , oznámila 29. ervna 2011 návrh na zvýšení  nan ních 
prost edk  na výzkum a inovace pro období 2014–2020 o 46% 
ve srovnání se sou asným 7. Rámcovým programem pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace, jež má rozpo et 56 miliard 
euro. To znamená, že se pro Horizont 2020 – Rámcový program pro 
výzkum a inovace se uvažuje s ástkou 80,2 miliard euro. Máire Ge-
oghegan-Quinn, jež návrh p edstavila, ve svém zd vodn ní uvedla, 
že navýšení  nan ního rozpo tu má za cíl posílit evropské hospo-
dá ství, konkurenceschopnost a ukazuje trvalý závazek Evropské 
unie k výzkumu, v d  a inovacím. P itom  nan ní prost edky budou 
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výrazn  soust ed ny na globální výzvy. Dále eurokomisa ka Geo-
ghegan-Quinn zd raznila, že návrh rozpo tu umožní vytvo it milion 
pracovních míst v oblasti výzkumu do roku 2020 a sou asn  zajistit 
ešení nejv tších evropských problém , jako je zejména energetic-

ká a potravinová bezpe nost, opakovan  využivatelné surovinové 
zdroje, zdraví evropské populace a klimatické zm ny. 

ešení uvedených problém  vyžaduje pror stový rozpo et a ten-
to vyšší r st m že p inést úspory v následujícím asovém období 
po roce 2020. ást rozpo tu po ítá také s jeho využitím a sm ro-
váním pro potraviná ský a zem d lský výzkum. Navýšení rovn ž 
zahrnuje innosti, které jsou nyní zohledn ny v rozpo tu Programu 
pro konkurenceschopnost a inovace. V rámci navrhovaného pro-
gramu Horizont 2020 zatím nebyly stanoveny žádné díl í rozpo ty 
a návrh jeho celkového rozpo tu bude nyní zaslán Evropské rad  
a Evropskému parlamentu, jež musí návrh posoudit a následn  ho 
schválit nebo zm nit. Tato p etahovaná mezi t emi orgány Evropské 
unie se m že protáhnout až do roku 2012. Evropská komise vyhlá-
sila, že jejím cílem je dosažení rychlé vzájemné dohody.

Obecn  lze uvést, že Horizont 2020 – Rámcový program pro 
výzkum a inovace plánuje jak koordinovat, tak podpo it rozptýle-
né strategie a priority výzkumu a inovací, které jsou nyní zahrnuty 
v r zných programech Evropské unie. P edpokládá se, že Horizont 
2020 by se m l zam it na t i hlavní oblasti:

 vynikající v decká st ediska (tj. v decká excelence);
 ešení spole enských a sociálních problém  Evropské unie;
 vytvá ení a podpora pr myslových inovací a konkurenceschop-
nost Evropské unie. 

Evropská komise vydá podrobný návrh na strukturu a uvedení jed-
notlivých priorit a oblastí výzkumu a inovací v prosinci tohoto roku. Ev-
ropský parlament a Evropská rada budou následn  jednat o programu 
Horizont 2020 a rozvíjet jeho strategii a kone nou podobu nepochyb-
n  až do roku 2013. Všeobecn  se o ekává, že Evropský parlament 

navrhne ješt  více  nan ních prost edk  na výzkum a inovace, zatím-
co lenské státy se budou snažit provést  nan ní škrty a v cný rozsah 
návrhu Evropské komise. Návrh Horizont 2020 má tedy p ed sebou 
ješt  dlouhou cestu, než bude dosaženo dohody.

Záv r
V dob  rozpo tových úsporných opat ení, které jsou „leitmoti-

vem“ ve všech lenských zemích Evropské unie, je sou asný návrh 
Horizont 2020 – budoucí Rámcový program pro výzkum a inovace 
významným signálem, který stanovuje dobrý p íklad, aby bylo mož-
né žádat lenské státy o vyšší investice v oblasti výzkumu a vývoje. 
Investice do výzkumu a vývoje jsou dobrým p íkladem p idané hod-
noty Evropské unie, pokud je prosazován spole ný postup a pri-
ority. Spole ná platforma pro výzkum je prost edkem k vytvo ení 
významných synergií mezi r znými národními programy, což umož-

uje soust edit dostate né množství  nan ních prost edk  a p ilá-
kat soukromé investice. 

Skute ností je, že budoucnost Evropské unie jako globálního 
ekonomického a pr myslového hrá e je v sázce. Mezi okamžité 
priority, na které se Evropská unie musí zam it, je vývoj takových 
výrobk , progresivních služeb a technologií, jež hrají klí ovou roli 
v ešení potenciálního ekonomického r stu a najdou tržní uplatn ní 
na glogální úrovni. Stejn  tak je nutno p ísn  hlídat svoje autorská 
práva na vynálezy a patenty a soust edit se na produktivn jší inves-
tování v etn  do pracovní kvali  kace lidí a vrátit se k technickému 
vzd láván í. Nezbytné je p estrukturovat da ový systém tak, aby 
zvýhod oval spo ení a ne spot ební rozežranost a zadlužování.

Evropská unie jako celek musí v it ve své schopnosti a potenciál 
pro podporu talent , tvo ivosti a podnikání. Horizont 2020 – Rám-
cový program pro výzkum a inovace by proto m l sehrát v obdo-
bí 2014–2020 tuto d ležitou roli a který zárove  napom že vrátit 
do p irozeného vztahu t i základní faktory hospodá ského úsp chu 
– kapitál, kvali  kované pracovníky a nové technologie a tím vzpružit 
evropskou konkurenceschopnost.

Ve vysp lých ekonomikách dnes panuje všeobecná shoda, že 
proces u ení se a z n j plynoucí inovace p edstavují hlavní zdroj 
konkurenceschopnosti jejich hospodá ství. K t mto zemím se dnes 
adí i esko, které postupn  ztrácí své tradi ní výhody a usiluje 

o rozvoj znalostn  založené ekonomiky. Sou ástí této snahy je 
i zvyšující se pozornost ze strany ve ejného sektoru a stále siln jší 
zacílení podp rných program  práv  tímto sm rem. Významnou 
sou ástí podpory je i budování inova ní infrastruktury s cílem vypl-
nit mezeru mezi výzkumnými institucemi a aplika ní sférou. K pre-
ferovaným nástroj m snižujícím bariéry pro p enos technologií pat í 
v deckotechnické parky (VTP). VTP v ideálním p ípad  fungují jako 
platforma propojující subjekty zapojené do inova ního procesu, 
iniciují transfer znalostí a poskytují specializované podnikatelské 
služby. Po et nových VTP v esku obrací pozornost na jejich cha-
rakteristiky a roli v rozvoji inova ního podnikání. lánek proto vy-
užívá data z rozsáhlého dotazníkové šet ení a pokouší se popsat 
jednotlivé projekty VTP s pomocí strategických pro  l . Dále mezi 
nimi hledá n které spole né znaky a na jejich základ  pojmenovává 
ty i modelové typy VTP.

V deckotechnický park jako sou ást
inova ní infrastruktury

Efektivní fungování inova ního systému stojí na koordinované 
snaze zú astn ných aktér  podpo ené vhodným institucionálním 
prost edím, jehož sou ást  í jsou i subjekty inova ní infrastruktury. 
Ty poskytují kvalitní zázemí pro spolupráci vývojové a aplika ní sfé-
ry, nabídku podp rných služeb i prostory nezbytné pro rozvoj nov  

vzniklých inova ních spole ností. Konkrétní mix nástroj  však závi-
sí i na typu této infrastruktury, zde ozna ované souhrnn  jako VTP.

Diverzita, na níž u inova n -podnikatelské infrastruktury naráží-
me, je obrovská. V zahrani í i v esku se objevuje ada ozna ení, 
které se liší v drobných detailech. Komplikace do celé problematiky 
vnáší fakt, že jednotlivé projekty nevolí své ozna ení pln  v soula-
du s ustálenými konvencemi. Vzhledem k nejednotné terminologii 
je dále v textu pojem v deckotechnický park (VTP) používán jako 
obecný termín zahrnující celé spektrum odlišných infrastrukturních 
nástroj  napojených na znalostní instituce a poskytujících speci-
alizované služby pro inova n  zam ené podniky, jako nap íklad 
v decký park, inova ní centrum nebo podnikatelský inkubátor. Ten-
to krok p ináší nespornou generalizaci, ale zárove  vnáší do textu 
vyšší p ehlednost.

P estože jsou na podporu výstavby VTP v esku v novány 
nemalé ve ejné prost edky, nezbytné posouzení od vodn nosti 
a ú innosti VTP jako nástroje chybí. P itom takové hodnocení m že 
sloužit nejen k posouzení efektivity VTP a odlišení kvalitních projek-
t  od t ch mén  zda ilých, ale poskytuje také vodítko managementu 
park  pro zm nu n kterých aspekt  jeho innosti. D vodem m že 
být i skute nost, že origin alita každého VTP a komplexní podmí-
n nost inova ního procesu znesnad ují hodnocení p ínos  t chto 
infrastruktur. Dostupnost relevantních dat je navíc velmi omeze-
ná. Jakékoliv hodnocení musí proto vycházet z terénních šet ení. 
A nejinak je tomu i u tohoto p ísp vku. S dotazníkem bylo oslo-
veno 34 z aktuáln  provozovaných VTP a 351 v nich zasídlených 
 rem. Kompletní odpov di pak poskytlo 22 park , mezi podniky 
byla návratnost dotazník  p ibližn  t etinová. Získání obsáhlých 
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a aktuálních dat bylo nezbytné pro zachycení velmi složité a r zno-
rodé situace VTP v esku. 

Geogra  e v deckotechnických park  v esku
První subjekty typu VTP v eskoslovensku zahájily provoz v roce 

1991. V tší rozvoj inova ní infrastruktury znamenala až postupná 
realizace t í podp rných program  – národního programu Park 
a po vstupu eska do Evropské unie dvou vln programu Prosperita. 
O záplav  novými VTP lze hovo it zejména v letech 2007 a 2008, 
kdy vzniklo celkem 18 nových projekt .

Obrázek 1: Geogra  e VTP v esku – lokalizace a hustota (2011)
Pozn.: Hustota VTP po ítá pouze s aktuáln  provozovanými parky, 
hodnota pro esko dosahuje 4,0 VTP na 1 mil. obyvatel.

ní blízkosti m že podpo it synergické efekty a stimulovat znalostní 
toky mezi zasídlenými subjekty. Ty ovšem budou z principu slabší než 
p i existenci jednoho inova ního jádra. Drobná za ízení se mohou vy-
dat cestou užší specializace, tu ale šet ení nepotvrdilo, dochází tak 
spíše k t íšt ní p ítomného potenciálu. V jedné t etin  eských VTP 
sídlí mén  než 10  rem a pracuje pod 50 zam stnanc . Vzhledem 
k omezeným p íjm m z poplatk  zasídlených  rem jsou malé parky 
z ekonomického hlediska více závislé na externím  nancování než ty 
rozsáhlejší. Velikost VTP je však t eba vnímat v širších souvislostech 
dané zem . esko stojí na po átku rozvoje znalostní ekonomiky a ob-
sazení velkých park  inova ními  rmami m že být obtížné.

Podnikatelský inkubátor pat í k základním prvk m VTP, p esto 
není jeho zastoupení stoprocentní. Do jisté míry to vychází ze spe-
ci  ckých požadavk  na provoz inkubátoru, které zahrnují zvýhod-

n nou výši pronájmu, a vytvo ení skute n  
atraktivních podmínek pro iniciaci vzniku 
nových inova ních  rem tak m že narážet 
na ekonomické možnosti provozovatele. 
Rovná polovina VTP poskytuje zasídleným 
 rmám mimo kancelá ských prostor také 
služby technologického centra, infrastruktu-
ry pro výzkumné aktivity oby ejn  speciali-
zované pro konkrétní obor.

Hledisko vlastnické struktury m že mít 
za následek hrubé rozd lení na ve ejné, 
smíšené a privátní parky. Ukazuje se ale, 
že je velmi d ležitým znakem podmi ujícím 
adu dalších charakteristik VTP. P edevším 

silné instituce jako vysoké školy z pozi-
ce vlastníka promítají do innosti VTP své 
zájmy, což se zprost edkovan  projevuje 
na r zných aspektech jeho innosti (viz 
strategický pro  l univerzitních VTP v dalším 
oddílu). Vyjád ení managementu ukazují, 
že v tšina park  v esku je z izována za ji-
ným ú elem, než je ú etní zisk. Zakladatelé 
o ekávají p ínosy v praktickém využití uni-
verzitního výzkumu, v oživení hospodá ství 

regionu nebo v rozší ení aktivit  rmy. Tomu nasv d uje i ást ma-
nagementu ovládaná soukromými  rmami, která je nadpolovi ní 
pouze u 27 % park .

Ve ejné prost edky hrají ve  nancování VTP významnou roli. Platí 
to zejména p i jejich vzniku, kdy je pov tšinou využívána podpora 
ze strukturálních fond . I v provozní fázi mají v cash-  ow ve ejné 
prost edky sv j podíl u dvou t etin park . Protože se VTP v es-
ku ve velké mí e zabývají inkuba ní inností a sdružují spíše nové 
a malé  rmy, nelze od nich o ekávat schopnost plného samo  nan-
cování. Ve ejné podpora tak  nan n  vyrovnává zam ení na eko-
nomicky mén  lukrativní subjekty a udržuje široké spektrum služeb, 
které by pravd podobn  u ist  komer ních projekt  neobstálo.

Obrázek 2: VTP v esku – souhrnné ukazatele (2011)

Zdroj: Marek 2011

Dostupná  data ukazují, že v esku je provozováno celkem 42 VTP. 
K nej ast jší form  infrastruktury pat í podnikatelské inkubátory, které 
jsou  provozovány bu  samostatn , nebo jako sou ást za ízení kom-
binujícího služby inkubátoru s výzkumnou jednotkou (technologickým 
centrem) a pracovišt m starajícím se o transfer technologií. Práv  
v p ípad  infrastruktury kombinující všechny výše zmín né aktivity je 
ozna ení VTP nejkorektn jší. Na obrázku 1 jsou barevn  odlišeny par-
ky spl ující akredita ní kritéria SVTP R (celkem 13), další provozova-
né parky (29) a projekty ve fázi p ípravy (15) identi  kované na základ  
schválené žádosti o dotaci v programu Prosperita II. Ze sytosti podkla-
dové mapy je patrné, že kraje eska s výjimkou Pardubicka, Vyso iny, 
Liberecka a zejména Karlovarska p ekra ují referen ní hustotu 3 VTP 
na 1 mil. obyvatel, která je v literatu e ozna ována za obvyklou v pod-
mínkách vybudované inova ní infrastruktury. Zdá se tedy, že inova ní 
infrastruktura v esku již v dostate né mí e 
existuje. Podle provedeného hodnocení je ale 
patrné, že pouze menšina z eských projekt  
však koncentruje skute n  široký rozsah ak-
tivit a spl uje všechny požadavky, které jsou 
na VTP v odborné literatu e kladeny. 

Pro získání základního pov domí o for-
mách, v jakých se koncept VTP v esku 
uplat uje, jsou dále uvedeny vybrané sou-
hrnné ukazatele respondentního vzorku 22 
eských VTP. Charakteristiky pr ezov  po-

pisující velikost, vlastnickou strukturu,  nan -
ní zdroje a p ítomné aktivity uvádí obrázek 2.

VTP jsou oby ejn  lokalizovány v hlavních 
regionálních centrech, která poskytují dosta-
te nou základnu inova ních podnik , kvali  -
kovaných lidských zdroj  a kde blízkost vysoké školy usnad uje udrže-
ní aktivních informa ních kanál . Bezprost ední sousedství univerzity 
však m že nabídnout klientským  rmám pouze t etina z oslovených 
park . VTP lokalizované mimo hlavní centra jsou asto vázány na spe-
ci  ckou znalostní základnu (tradi ní podnik i výzkumný ústav) a vyu-
žívají výhod umíst ní v mén  exponovaném území (nižší hladina cen, 
kvalitn jší životní prost edí).

V esku vznikaly doposud spíše menší projekty, p estože existuje 
tlak na rozši ování užitných ploch VTP. Velikostní de  cit je patrný ze-
jména p i zahrani ním srovnání. Lokalizace více park  v bezprost ed-

Zdroj: Marek 2011

Hlavní odlišnosti mezi eskými a zahrani ními VTP ukazují 
na n které slabiny konceptu v národních podmínkách. Parky v es-
ku jsou výrazn  menší co do užitné plochy, ale p edevším v po tu 
zasídlených  rem. První fakt lze p i íst orientaci na malé a st ední 
podniky, a jedná se tedy do zna né míry o cílenou volbu. Druhý uka-
zatel je ale s nejv tší pravd podobností výsledkem nerozvinutos-
ti eského inova ního prost edí. Omezený potenciál a p edevším 
malý zájem inova ních  rem o lokalizaci ve VTP zvyšuje obavu 
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z izovatel  z velkých projekt , se kterými v esku neexistují prak-
ticky žádné zkušenosti. Na národní i regionální úrovni chybí dosta-
te n  silní akté i, kte í by dokázali získat pro takové projekty širokou 
podporu a byli schopni je úsp šn  realizovat. eské VTP oproti t m 
zahrani ním v malé mí e nabízí specializovanou infrastrukturu pro 
výzkumné ú ely. Ta kv li slabým a spíše formálním vazbám není 
asto dostupná ani prost ednictvím vysoké školy.
V domácích parcích oproti obecn  platným zvyklostem sídlí po-

m rn  velké procento  rem, které primárn  nezhodnocují své spe-
ci  cké know-how. VTP d sledn  neaplikují p ijímací kritéria  rem, 
mezi klienty parku se objevují spole nosti, jež využívají minimum 
z nabízených služeb a znalostních tok . Celkov  se tak snižuje dy-
namika prost edí a inova ní atmosféra uvnit  VTP.

Strategické pro  ly v deckotechnických park
Individuální charakteristiky jednotlivých park  jsou v lánku inter-

pretovány s využitím strategických pro  l . Snahou je získat celkový 
pohled na charakter parku a jeho zapojení do systému inova ního 
podnikání. Pro  l s pomocí celkem 65 prom nných hodnotí postave-
ní parku na 7 tematických osách. Pozice na každé tematické ose re-
prezentuje míru d razu, která je p ikládána jednomu nebo druhému 
extrému. Z porovnání dvou strategických pro  l  nelze usoudit, zda 
je vhodn jší první nebo druhý, nebo  oba VTP, které pro  ly repre-
zentují, jsou zasazeny do jiného kontextu. Zmín ná diverzita se dá 
zúro it pouze za podmínky, že jsme schopni speci  cké znaky kaž-
dého modelu poznat a posoudit, jestli se v daném kontextu jedná 
o p íklad dobré praxe i nikoliv.

 Dále jsou popsány ty i skupiny VTP, jak byly identi  kovány 
na základ  charakteristických vlastností svého strategického pro  lu 
(viz obrázek 3). Tyto skupiny nereprezentují veškeré šet ené par-
ky a nep edstavují tak vy erpávající shrnutí všech model . Ukazují 
však hlavní sm ry, které lze v problematice VTP v esku pozorovat.

Obrázek 3: Strategické pro  ly – vybrané modely VTP v esku (2011)

které lze h e realizovat v rámci ve ejných institucí než v drobných, 
siln  specializovaných soukromých podnicích. Zajímavá je silná 
specializace park  v této skupin  a z ní plynoucí omezení p ístupu 
n kterých technologických sektor . Do charakteru parku se op t 
siln  promítá úloha mate ských institucí. Oproti d íve zmín ným 
univerzitním VTP zde hraje v tší roli trh, což re  ektuje vyvážen jší 
pozice mezi institucionálním a byznys modelem ízení.

T etí skupina se jeví jako mén  sourodá, a to p edevším pro 
svoji po etnost. Technologicky orientované inkubátory se soust edí 
zejména na rozvoj nových spole ností prost ednictvím specializo-
vaných podnikatelských služeb a poskytnutím zvýhodn ného pro-
nájmu prostor. Vazby na výzkumné instituce jsou zde mén  t sné, 
pro zmín né ú ely nejsou zásadní. Park má celkov  více protržní 
charakter. Oproti dv ma p edchozím skupinám se tedy model íze-
ní pochopiteln  p esouvá blíže k byznys modelu. Mezi zakladateli 
park  se objevují soukromé spole nosti, p esto je role ve ejných 
institucí u v tšiny projekt  stále patrná.

tvrtá kategorie tvo í VTP sdružující zavedené  rmy. Tyto par-
ky jsou lokalizované v perifern jší poloze, bu  v menších m stech, 
nebo v zázemí Prahy i Ostravy. Parky se svým protržním zam -
ením blíží p edchozí skupin  inkubátor , na rozdíl od nich ale po-

skytují služby déle fungujícím  rmám. Parky nevynikají vysoce spe-
cializovanou infrastrukturou, proto nemají d vod omezovat vstup 
 rem z rozli ných sektor . Využívají p edevším regionální zázemí, 
emu odpovídá i zastoupení výhradn  domácích  rem a náhodný 

networking stavící zejména na neformálních kontaktech. Zapojení 
do sítí spo ívá spíše v pasivní ú asti. Za parky stojí pov tšinou spo-
le nosti s tradicí ve svém oboru nebo soukromé výzkumné ústavy. 
Hlavním podn tem pro jejich vznik lze hledat v rozší ení aktivit.

P estože na základ  rozdílnosti strategických pro  l  nelze hodno-
tit individuální efektivitu, zastoupení r zných model  do ur ité míry 
ukazuje, že místn  speci  cké podmínky jsou respektovány a ne-
vzniká jeden univerzální model parku pro celé území eska. Po-
m rn  krátká historie ady projekt  u nás nazna uje, že jednotlivé 

modely se teprve formují, reagují na místní 
podmínky a v budoucnu budou rozdíly mezi 
popsanými typy pravd podobn  nar stat. 

Záv r
lánek reaguje na dynamický vývoj feno-

ménu VTP v esku, poukazuje na pot ebu 
hodnocení efekt  VTP na inova ní prost e-
dí a rovn ž se o toto hodnocení pokouší. 
Výsledky provedeného šet ení nep ináší 
jednozna né záv ry, ale potvrzují vysokou 
komplexnost celé problematiky. VTP jako ná-
stroj inova ní politiky má v teoretické rovin  
poskytovat klientským subjekt m mnoho vý-
hod. Univerzální návod je ovšem velmi obtíž-
né aplikovat v konkrétním kontextu. Místn  
speci  cké podmínky dané historickým vývo-
jem, institucemi v širším slova smyslu a vy-
sp lostí ekonomiky jako celku p edstavují 
bariéru pro jednoduché kopírování p íklad  
dobré praxe.

Promyšlená koncep ní p íprava projek-
tu p ed samotným vznikem parku se jeví jako klí ový p edpoklad 
pro jeho úsp šný provoz. Pokud má park sloužit jako iniciátor 
rozvoje inova ního podnikání, musí tento impulz respektovat 
speci  cké pot eby i p edpoklady lokality a kombinovat vznik 
parku s dalšími opat eními pro rozvoj inova ního i širšího podni-
katelského prost edí.

Ur itý rozpor je možné spat ovat v obecné popularit  konceptu 
VTP a v nejasných výsledcích, které jsou v eských hodnotících 
zprávách a v zahrani ní literatu e diskutovány. Je proto pot e-
ba dále zdokonalovat hodnocení jednotlivých projekt  a reagovat 
na n  reálnými opat eními. Parky by rovn ž m ly budovat efektivní 
komunika ní strategii s vn jším prost edím a pracovat dále na své 
propagaci, p edevším prezentování zda ilých projekt . Byl to práv  
p íklad fenomenálního úsp chu kalifornského Silicon Valley, který 
odstartoval rozvoj konceptu VTP v globálním m ítku.

Literatura
Marek, D. (2011): Role v deckotechnických park  v podpo e ino-

va ního podnikání v esku. Diplomová práce. Univerzita Karlova 
v Praze, P írodov decká fakulta, Katedra sociální geogra  e a regi-
onálního rozvoje, Praha, 132 s.

Zdroj: Marek 2011

První skupina VTP zahrnuje parky vzniklé v t sné návaznosti 
na vysoké školy ve významných univerzitních centrech, ozna ena 
je proto jako univerzitní VTP. Na první pohled je patrné posunutí 
k ivky do levé poloviny spektra. Speci  ckým znakem této skupiny je 
silná orientace na výzkum, kterou hodnotí pozice v technologickém 
proudu. innost park  tedy primárn  sm uje spíše k producent m 
znalostí než k jejich p íjemc m. K transferu technologií dochází mj. 
prost ednictvím nových technologicky založených  rem, které jsou 
jako klienti parku jednozna n  preferovány p ed podniky s delší his-
torií. Zapojení do sítí hraje významn jší roli u výzkumn  orientova-
ných park , za kterými stojí silné instituce. Ty musí k networkingu 
p istupovat více strategicky a nespoléhat na náhodné kontakty. Po-
slední osa shrnuje charakteristiky vlastnické struktury a role, kterou 
jednotlivé subjekty nebo zdroje  nancování hrají p i ízení parku. 
Zde dominují ve ejné instituce, a  už vysoké školy nebo orgány sa-
mosprávy.

Druhá kategorie je pojmenovaná jako parky zam ené na tvorbu 
spin-off  rem. Ty jsou zakládány bu  univerzitami, nebo výzkum-
nými institucemi jako nástroj pro rozvíjení tržních aktivit. Prost ed-
nictvím spin-off  rem dochází k transferu technologií a innostem, 
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Cílem tohoto programu je napomáhat navazování nové spo-
lupráce mladých v deckých pracovník  a pracovnic z eské re-
publiky a Rakouska a rovn ž podpora a rozvoj stávající spoluprá-
ce ve v d  a výzkumu. Hrazeny jsou náklady spojené s mobilitou 
v deckých pracovník  na základ  návrh  projekt  spole ných 
v deckovýzkumných aktivit základního výzkumu s p ednost-
ní podporou spolupráce mezi výzkumnými institucemi v oblasti 
p írodních a technických v d. Do roku 2010 byly podporovány 
i projekty z dalších v dních obor . Doba trvání projekt  je dva 
kalendá ní roky.

Program „V decko-technické spolupráce“ mezi eskou repub-
likou a Rakouskem byl z ízen v kv tnu 1997 na základ  úmluvy 
mezi MŠMT a Spolkovým ministerstvem pro vzd lávání, v du 
a kulturu (BMBWK). 

Byl p i len n k již existujícímu Programu „AKTION eská repub-
lika – Rakousko, spolupráce ve v d  a vzd lávání“ a uskute uje 
se ve spolupráci s ním. Program AKTION byl z ízen eským Mini-
sterstvem pro v du a výzkum v roce 1992 s d razem na užší a in-
tenzivn jší spolupráci ve vzd lávání a v d  obou sousedních stát  
v terciární sfé e. Poskytuje stipendia pro studenty a mladé vysoko-
školské u itele z obou zemí; podporuje projekty spolupráce ve v d  
a výuce, bilaterální v decká sympozia, odborná zasedání a semi-

ná e a letní jazykové a odborné školy, které pat í k nejúsp šn jším 
aktivitám programu AKTION.

AIP R administruje více než 12 let schválené vým nné pobyty 
v rámci programu V decko-technické spolupráce KONTAKT MEB 
(od roku 2011 aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 
na podporu mobility výzkumných pracovník  a pracovnic „MOBI-
LITY“) v souladu s rozhodnutím smíšené esko-rakouské komise, 
která se koná st ídav  v eské republice a v Rakouské republice. 
Viz tabulky 1–3.

Tento program je azen do tzv. malých „p ípravných“ projek-
t , u kterých jsou na eské stran  formou dotace poskytovány 
p ísp vky na cestovné našich výzkumník  do Rakouska (v etn  
náklad  na zdravotní pojišt ní) – výše limitu na jednu cestu tam 
a zp t je 3 000 K  a p ísp vky na pobytové náklady (ubytová-
ní, stravné, kapesné) rakouských partner  v R – výše limitu je 
2000 K /den. Obdobn  rakouský partner hradí cestovné do R 
pro své výzkumníky a pobytové náklady eských výzkumník  
v Rakousku ve výši schválené na zasedání smíšené komise – 
u krátkodobých pobyt  do 10 dn  73 Euro na den (v etn  uby-
tování). Vzhledem k tomu, že se jedná o relativn  malé  nan ní 
ástky (v rozmezí 10 – 70 tisíc K  v R a p ibližn  1800 – 2 800 

Euro na rakouské stran ), musí výzkumné týmy disponovat 

Program esko-rakouské
v deckotechnické spolupráce

V ra Mísa ová
Asociace inova ního podnikání R

Rok
Po et ešených projekt

Poznámka
1. rokem ešení 2. (3.) rokem ešení Celkem

2000 17 19 (7) 43 Od r. 2002 rozhodla komise 
o zavedení dvouleté doby 

ešení projekt2001 21 14 (10) 45

2002 15 17 32

2003 19 14 33

2004 23 15 38

2005 17 23 40

2006 15 17 32

2007 10 15 25

2008 16 9 25

2009 13 14 27

2010 13 13 26

2011 14 12 26

Univerzity Pracovišt  AV R Výzkumné ústavy Ostatní Celkem

2000 22 20 1 – 43

2001 18 24 2 1 45

2002 15 15 2 – 32

2003 16 15 – 2 33

2004 17 17 2 2 38

2005 15 17 4 4 40

2006 11 14 3 4 32

2007 8 15 1 1 25

2008 9 14 – 2 25

2009 13 12 – 2 27

2010 15 11 – – 26

2011 15 8 2 1 26

Tabulka . 1: P ehled po tu ešených projekt

Tabulka . 2: Nositelé projekt  MOBILITY (KONTAKT)
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Technické v dy P írodní v dy Léka ské v dy Zem d lské v dy Spole enské v dy Celkem

2000 6 22 6 7 2 43

2001 3 27 8 7 - 45

2002 2 17 8 4 1 32

2003 5 16 7 4 1 33

Spole enské 
v dy

Fyzika
a

matematika
Chemie V dy o zemi Biov dy Léka ské 

v dy Zem d lství Informatika Pr mysl Celkem

2004 – 9 2 5 5 4 6 - 7 38

2005 – 9 2 8 3 7 5 1 5 40

2006 – 6 2 7 3 6 5 2 1 32

2007 – 3 4 4 5 2 4 2 1 25

2008 – 3 4 3 5 1 4 2 3 25

2009 – 5 2 3 9 1 3 2 2 27

2010 1 4 3 1 7 1 4 2 3 26

2011 1 5 5 1 6 1 4 1 2 26

p edpoklady a  nan ními prost edky k provád ní vlastního vý-
zkumu. Tyto projekty asto ú eln  a operativn  dopl ují a pod-
porují i ešení tzv. velkých projekt  v rámci EU. ešiteli projekt  
mohou být fyzické i právnické osoby, ve ejné výzkumné instituce, 
ve ejné vysoké školy a další výzkumné subjekty, které lze kvali  -
kovat jako výzkumné organizace.

Každý projekt musí být podán jedním odpov dným ešitelem, 
a to soub žn  v obou zemích. Do roku 2010 se návrhy projekt  
podávaly v tišt né podob  (3 pare), od letošního roku se podá-
vají nov  elektronickou cestou (viz: http://www.msmt.cz/mezina-
rodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/rakousko). Podané projekty jsou 
hodnoceny na národní úrovni odd len . Na eské stran  provádí 
hodnocení v decké hodnoty projektu dva nezávislí hodnotite-
lé po p edchozí kontrole spln ní formálních náležitostí (od roku 
2011 je hodnocení zadáváno elektronickou cestou). Na základ  
tohoto hodnocení provádí esko-rakouská smíšená komise vý-
b r projekt  hodných podpory. Schváleným projekt m poskytuje 
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy institucionální pod-
poru formou dotace ze státního rozpo tu pro daný kalendá ní 
rok. Na konci prvního roku ešení zasílá ešitel (p íjemce dotace) 
na MŠMT ro ní zprávu, na základ  které obdrží (p ípadn  neob-
drží) dotaci na druhý rok trvání projektu. Druhý rok po ukon ení 
ešení projektu zasílá záv re nou zprávu. Sou ástí zpráv je též 

informace o erpání a ú elném využití poskytnuté podpory. 
V p edlo ském roce došlo ke zm n  ve zp sobu  nancování 

projekt . Do roku 2007 zasílala AIP R schválenou  nan ní dotaci 
na základ  pr b žn  (nebo souhrnn ) p edkládaného vyú tování 
(spolu s kopiemi doklad ) a po ov ení správnosti erpání p ímo 
na ú et organizaci ešitele. Od roku 2008 zasílá  nan ní dotaci 
ve schválené výši MŠMT p edem statutárnímu zástupci ešitele pro-
jektu, který každým rokem tuto dotaci vyú tuje dle pokyn  MŠMT. 

Výzva k podávání projekt  v rámci aktivity mezinárodní spoluprá-
ce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovník  
a pracovnic – „MOBILITY“ je zve ej ována v souladu s Dohodou mezi 
vládou eské republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci 
v oblasti kultury, školství, v dy, mládeže a sportu, podepsanou ve Víd-
ni dne 21. listopadu 2008, a Programem AKTION – eská republika 
– Rakouská republika – spolupráce ve v d  a vzd lávání na léta 2010 
– 2015, podepsaným v eských Bud jovicích dne 3. prosince 2009, 
každým rokem na webové stránce Domu zahrani ních služeb, letos 
s novým termínem 30. ervence 2011, viz: http://www.dzs.cz/. Dosud 
byl termín výzvy v tšinou  15. íjna a smíšená komise se scházela ná-
sledující rok (leden/únor). Termín byl posunut s cílem umožnit poskyt-
nutí dotace na ešení projekt  ze strany MŠMT co nejd íve po za átku 
kalendá ního roku – zahájení ešení projektu. 

Návrh projektu musí být odeslán prost ednictvím aplikace ePRO-
JEKT (elektronická p ihláška) serveru MŠMT (http://msmt-vyzkum.
cz /cz/mobility). 

Od r. 2004 se zm nila klasi  kace projekt  podle íselníku CEP (Centrální evidence projekt )

Na adresu DZS – Domu zahrani ních služeb je nutno rovn ž do-
ru it jeden výtisk návrhu projektu v uzav ené obálce bu  osobn , 
nebo doporu en  poštou. 

Prezentace ešitel  projekt
ešitelé projekt  mají možnost prezentovat svoje projekty 

s výstupy na akcích po ádaných AIP R – na seminá ích, vele-
trzích jak v tuzemsku, tak v zahrani í a propagovat tak inovativní 
výsledky ešení a zavád t je do praxe.

ešitelé jsou zváni na akce p ipravované AIP R b hem roku, kde 
mohou erpat další informace pro ešení svých projekt , nap . semi-
ná e: „Ochrana pr myslového vlastnictví“, který se tradi n  koná prv-
ní st edu v ervnu na Ú adu pr myslového vlastnictví v Praze a má 
vysokou odbornou úrove  s možností bezplatné konzultace ešitel , 
seminá  „Inovace a technologie v rozvoji region “ nebo p ipravovaný 
seminá  „Inova ní potenciál R“, viz: http://www.aipcr.cz/.

Dále jsou též zváni na tradi ní veletrhy v eské republice: FOR 
INDUSTRY – mezinárodní veletrh strojírenských technologií, který 
se koná v Pražském veletržním areálu Let any a AIP R p ipra-
vuje v rámci doprovodného programu seminá , kde mají ešitelé 
možnost p edstavit své projekty ve ejnosti, veletrh FOR ARCH – 
mezinárodní stavební veletrh (v letošním roce zam en na nízko-
energetické stav ní, kde je op t p ipravován seminá  s možností 
prezentování tematicky odpovídajících projekt  (viz: t etí strana 
obálky tohoto ísla). V roce 2011 se AIP R zú astnila též veletrhu 
AMPER – mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky, který 
se konal na Brn nském výstavišti, s možností prezentace tematický 
odpovídajících ešení projekt .

Ze zahrani ních veletrh , kterých se AIP R ú astní, jmenujme 
nap . DIE ZULIEFERMESSE, Lipsko, veletrh HANNOVER MESSE 
v Hannoveru, kde AIP R p edstavuje na svých stáncích innosti 
a projekty AIP R a rovn ž prezentuje úsp šné ešitele projekt  
a úsp šné ú astníky sout že o Cenu Inovace roku. 

Zajímavé publika ní výstupy ešených projekt  jsou též zve ej o-
vány formou lánk  i v p íloze tohoto asopisu „ip a tt“; od roku 2000 
bylo takto uve ejn no 31 p ísp vk .

Kontaktní údaje zodpov dných pracovník  AIP R a MŠMT s od-
kazem na webovou stránku rakouského partnera, jsou uvedeny v in-
forma ním materiálu vydaném AIP R – 10. vydání, Praha 2011, 
ISBN 978-80-87305-07-2. Tento materiál je umíst n na www.aipcr.cz. 

Projekty bilaterální spolupráce KONTAKT mají sv j význam nejen 
v navazování nových spoluprací eských v dc  a prezentaci jejich 
výsledk  doma i v zahrani í, ale i v podpo e doktorského studia 
a v p íprav  na zapojení se do mezinárodních projekt  7. RP a p i-
pravovaného programu HORIZONT 2020; ve ejné sout že, které 
zajiš uje MŠMT – KONTAKT II, GESHER /MOST, dále projekty EU-
REKA a Eurostars, COST aj.

Tabulka . 3: Obsahové zam ení projekt  MOBILITY (KONTAKT)
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Pro  statistika inovací?
Inovace pat í beze sporu mezi st žejní faktory r stu a konkuren-

ceschopnosti podnik . Evropská unie si toto uv domila po kritickém 
zhodnocení neúsp chu Lisabonské strategie orientované primárn  
na podporu výzkumu a vývoje. Snaha o dosažení 3 % výdaj  na vý-
zkum a vývoj v relaci k HDP do roku 2010 se nezda ila. Evropská 
komise proto p ipravila novou strategii „Evropa 2020“, kde je kladen 
zásadní d raz na zavád ní inovací neboli reálné uplatn ní (komer-
cionalizaci) výsledk  výzkumu a vývoje provád ných v podnikové 
sfé e. Strategie p ímo zam ená na podporu inovací (nejenom 
v podnicích) je obsažena v dokumentu „Inova ní unie“. Hnacím 
motorem inovací z stává do budoucna nadále výzkum (zejména 
aplikovaný) a vývoj. 

Evropská komise a Eurostat v rámci zmín né agendy pracu-
jí na tvorb  nových statistických ukazatel  a efektivn jším využi-
tí stávajících statistik. Pro oblast statistiky inovací to sebou nese 
i vyšší poptávku po nových informacích (datech, ukazatelích), které 
hodnotí (m í) inova ní aktivity podnik , obecn ji komercionalizaci 
výsledk  výzkumu a vývoje. Cílem statistiky inovací v podnicích je 
poskytnout mezinárodn  srovnatelná data o inova ním prost edí 
a zavád ní inovací v podnicích.

Statistické šet ení o inovacích v podnicích v EU
Statistika inovací byla v rámci Evropské unie zavedena za ú e-

lem získání informací o inova ních aktivitách podnik  ve vybra-
ných odv tvích ekonomiky, která jsou považována pro inovace 
za klí ová (viz Na ízení Komise ES . 1450/2004). Metodickou 
podporu k zavedení statistiky inovací poskytlo OECD prost ed-
nictvím Oslo manuálu (OECD, 2002), kde jsou vymezeny základ-
ní pojmy, de  nice a doporu ení pro sb r dat. Statistika inovací 
v sou asnosti poskytuje fundamentální informace o inova ních 
aktivitách v etn  jednotlivých druh  inovací, náklad  na inovace, 
informa ních zdrojích atd.

Statistika inovací v podnicích je v lenských zemích EU zabez-
pe ována pravideln  od roku 1996, kdy prob hlo 1. celo-unijní 
statistické šet ení o inovacích (CIS2). eská republika se v rámci 
harmoniza ního procesu p ipojila v roce 2002, kdy bylo provedeno 
1. pilotní šet ení o inovacích v podnicích (TI2001). Za tu dobu pro-
b hlo n kolik významných zm n, zejména v otázkách sm ovaných 
na podniky prost ednictvím dotazníku o inovacích.

Zásadní metodickou zm nou, po ínaje posledním provede-
ným šet ením CIS6/CIS2008, která byla implementována len-
skými státy EU27, je nová de  nice inova ního i inovujícího 
podniku. V minulých verzích/b zích šet ení o inovacích CIS byl 
inova ní podnik vymezen jako podnik, který ve sledovaném ob-
dobí inovoval produkt, proces nebo m l probíhající i zrušené 
inova ní aktivity, tzv. technologické inovace. Od CIS 2008 je 

Statistika o inova ních aktivitách podnik  
v eské republice a Evropské unii 

Václav Sojka
eský statistický ú ad

inova ní podnik vymezen jako podnik, který krom  inovace 
produktu, procesu nebo probíhajících i zrušených inova ní 
aktivit zavedl také marketingovou i organiza ní inovaci (tzv. 
netechnologické inovace). Za nejd ležit jší typy inova ních 
aktivit jsou stále považovány technologické inovace produkt  
(výrobk /služeb) a proces .

Další pom rn  závažnou zm nou byl p echod na revidovanou 
Klasi  kaci ekonomických inností – NACE r2. Aby bylo umožn -
no srovnání statistických šet ení TI2006 a TI2008 podle odv tvové 
struktury, p ipravil SÚ p epo et dat TI2008 podle p edchozí klasi-
 kace NACE revize 1.1. Souhrnná p epo tená data jsou publiková-
na voln  ke stažení na stánkách SÚ (odkaz naleznete na konci 
lánku). 
Dlouhodobá míra návratnosti výkaz  (tzv. response rate) u še-

t ení o technologických inovacích (TI) v R se pohybuje nad 
75 %, což v kombinaci se systémem kontrol a d kladného išt ní 
dat na úrovni jednotlivých podnik  poskytuje pln  reprezentativní 
výsledky a spl uje požadavky kladené na kvalitu dat dané Eu-
rostatem.

Inova ní aktivity podnik
ve zpracovatelském pr myslu R

Klí ové pro ekonomiku, i p es d raz kladený na služby v rámci 
tzv. znalostní ekonomiky, nadále z stávají výrobní podniky ve zpra-
covatelském pr myslu a inovace spojené s produkcí a výrobními 
procesy. Poslední dostupná data o inovacích v podnicích za obdo-
bí 2006–2008 ukazují, že podíl technologicky inovujících podnik  
ve zpracovatelském pr myslu dosáhl 43,3 % (v celé ekonomice byl 
podíl roven 31,6 %). Podle p edpokladu nejvíce inovují velké pod-
niky (podíl technologicky inova ních podnik  75,8 %), následované 
st edními (55,7 %) a malými (35,6 %) podniky. Podíl technologic-
ky inova ních podnik  se v letech 1999–2008 i p es kolísání zvýšil 
z 33,1 % (období 1999–2001) až na uvedených 43,3 % (období 
2006–2008). 

Nejvíce technologicky inovovaly podniky v odv tví „Výroba 
chemických látek a chemických p ípravk “ (podíl 67,7 %) a „Vý-
roba koksu a ra  novaných ropných produkt “ (podíl 66,7 %). 
Na opa né stran  s nejnižšími podíly byla odv tví „Výroba usní 
a souvisejících výrobk “ (20,5 %) a „Výroba od v “ (22,3 %). 
V odv tví „Výroba motorových vozidel“ technologicky inovovalo 
46,2 % podnik .

GRAF1: Podíl technologicky inovujících podnik  na celkovém po tu 
podnik  v dané velikostní skupin  ve zpracovatelském pr myslu; 
1999–2008
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Podniky ve zpracovatelském pr myslu inovují nejvíce sou asn  
produkty (výrobky, služby) a procesy (technologie výroby). Celkem 
22,5 % podnik  ve zpracovatelském pr myslu implementovalo pro-
duktovou i procesní inovaci. Pouze produktovou inovací zavedlo 
6,5 % podnik  a pouze procesní inovací pak 11,8 % podnik . Podíl 
podnik  pouze s neukon enými nebo zrušenými inovacemi dosáhl 
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2,5 %. U velkých podnik  výrazn  p evládá sou asné zavád ní pro-
duktové i procesní inovace (podíl 52,5 %). Nejvyšší podíl (4,1 %) 
neukon ených nebo zrušených inovací zaznamenaly v období 
2006–2008 st ední podniky.

GRAF2: Podíl technologicky inovujících podnik  podle typu inovace 
na celkovém po tu podnik  v dané velikostní skupin  ve zpracovatel-
ském pr myslu; 2006–2008
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Celkové náklady na technologické inovace dosáhly v roce 2008 
u podnik  ve zpracovatelském pr myslu 78 212 mil. K , což p ed-
stavuje podíl 67,4 % celkových náklad  na technologické inovace 
v R. Z této ástky bylo nejvíce investováno do po ízení stroj , 
za ízení a software (61,4 %). Na vnitropodnikový výzkum a vývoj 
sm ovalo 22,9 % náklad  na technologické inovace a na nákup 
služeb výzkumu a vývoje pak 14,4 %. Zbývající ást náklad  tvo ilo 
po ízení jiných externích znalostí (1,3 %). 

Na celkových tržbách podnik  s produktovou inovací, které v roce 
2008 inily 2 011,3 mld. K , p evládaly tržby za neinovované pro-
dukty (63,6 %). Podíl tržeb za inovované produkty nové na trhu do-
sáhl rovných 20 %. Zbývající ást pak tvo ily tržby za inovované 
produkty nové pouze pro podnik (16,4 %).

Velké technologicky inova ní podniky ve zpracovatelském pr -
myslu považují za nejd ležit jší geogra  cký trh pro své p sobení 
státy EU/EFTA, st ední a malé podniky pak na národní trh R. 
Celkem 33,2 % technologicky inova ních podnik  ve zpracova-
telském pr myslu spolupracuje na inova ních aktivitách s jiným 
partnerem. Partnerem je nej ast ji jiný subjekt p sobící v R. 
Za nejd ležit jšího partnera považují velké podniky ostatní podni-
ky v rámci své podnikové skupiny. Pro st ední podniky jsou nejd -
ležit jším partnerem dodavatelé a pro malé podniky klienti nebo 
zákazníci. Ve zpracovatelském pr myslu obdrželo n jakou formu 
ve ejné podpory pro své inova ní aktivity 21,3 % technologicky 
inova ních podnik . Od úst ední vlády (ze státního rozpo tu) zís-
kalo podporu 11,5 % podnik , od EU 9,4 % a od místních nebo 
krajských ú ad  5,5 %. Za nejvýznamn jší faktor omezující tech-
nologické inova ní aktivity považují podniky ve zpracovatelském 
pr myslu nedostatek  nan ních prost edk  v rámci podniku. Po-
drobn jší rozbor viz publikace „Inova ní aktivity podnik  v eské 
republice v letech 2006–2008“. 

 
Mezinárodní srovnání inova ních aktivit podnik

ve zpracovatelském pr mysl
Z pohledu mezinárodního srovnání se R s podílem 43,4% 

technologicky inovujících podnik  ve zpracovatelském pr myslu 
pohybuje lehce nad pr m rem EU27 mezi Itálií (44,2%) a Nizozem-
skem (42,5%). Z nových lenských zemí, které p istoupily do EU 
po roce 2002, je na tom lépe než R pouze Estonsko (52,8 %) 
a Kypr (51,5 %). Nejvyšší podíl technologicky inova ních podnik  
ve zpracovatelském pr myslu m lo v období 2006–2008 N mecko 
(73,4 %). Nejmén  své produkty a procesy inovovaly výrobní podni-
ky v Ma arsku (21,6 %).

Co se tý e inovace výrobku a služby, pak nejvíce inovovaly 
své produkty podniky ve zpracovatelském pr myslu v N mecku 
(48,6 %), následované Belgií (36,9 %) a Rakouskem (36,5 %). 
Naopak nejmén  inovovaly výrobky a služby podniky v Rumunsku 
(14,3 %) a Ma arsku (14,5 %). eské podniky s podílem 29 % jsou 
lehce nad pr m rem EU27. 

Proces výroby nejvíce inovovaly podniky ve zpracovatelském 
pr myslu na Kypru (50,9 %), Irsku (44,2 %) a N mecku (43,2 %). 
Na opa né stran  s nejnižšími podíly stojí Ma arsko (13,8 %) a Pol-

sko (17 %). R s podílem 34,4 % zaujímá op t pozici lehce nad 
pr m rem EU27. 

Kompletní srovnání všech stát  EU27 lze nalézt v publikaci Eu-
rostatu: Science, technology and innovation in Europe (Eurostat, 
edice 2010 nebo 2011).

GRAF3: Podíl technologicky inovujících podnik  na celkovém po tu 
podnik  ve zpracovatelském pr myslu ve vybraných zemích EU27; 
2006–2008

Aktuální informace o šet ení o inovacích TI2010
V roce 2011 prob hne další b h šet ení o inovacích, kon-

krétn  TI2010 (unijní zkratka CIS7/CIS2010), které je op t pln  
harmonizováno s metodickými doporu eními Eurostatu, v etn  
modelového dotazníku. Vzhledem k redukci náklad  na realizaci 
šet ení v rámci SÚ byl okruh šet ených podnik  omezen pou-
ze na povinná klí ová NACE r2 odv tví dle legislativního aktu 
upravujícího statistiku inovací. Zachována byla reprezentativ-
nost na úrovni región  (NUTS2). Sb r dat bude ukon en v zá í 
a do konce roku bude provedeno išt ní dat a pot ebné dopo ty 
vybraných ukazatel . Nyní jsou nap íklad tržby p ebírány ze še-
t ení SBS, místo aby se duplicitn  zjiš ovaly prost ednictvím vý-
kazu. D raz je jako u všech šet ení kladen na kvalitu dat (doda-
te né kontroly, výpo ty ukazatel  kvality). Kone ná data budou 
k dispozici na p elomu ledna/února 2012. Publikace bude vydána 
v souladu s edi ním plánem SÚ pro rok 2012 nejpozd ji do 4. 
dubna 2012. SÚ bude mít snahu poskytnout ve ejnosti základní 
ukazatele v p edstihu p ed vydáním publikace, konkrétn  v úno-
ru 2012.

Dostupnost a diseminace dat 
Na webových stránkách SÚ jsou k dispozici tabulky s agre-

govanými daty podle velikostních skupin, vlastnictví, odv tví CZ-
-NACE a region  NUTS2, p ípadn  i kraj  NUTS3 (blíže viz pra-
videlné publikace „Inova ní aktivity podnik  v R“). Poskytování 
anonymizovaných dat (s ochranou d v rnosti) pro v decké ú ely 
je ešeno na základ  individuálních žádostí v souladu s legislativou 

SÚ. Data z práv  probíhajícího šet ení TI2010 budou, krom  stan-
dardní tišt né a elektronické publikace, presentována také v rámci 
seminá  a konferencí v novaných v d , technologiím a inovacím. 
Na webu budou také k dispozici ke stažení krátké tematické letá ky. 
V p edb žném plánu je i velká souhrnná publikace s daty ze všech 
zatím realizovaných šet ení, která vyjde mimo edi ní plán (Katalog 
produkt  SÚ pro rok 2012). Stránky SÚ v nované statistice ino-
vací naleznete na následujícím odkazu: http://czso.cz/csu/redakce.
nsf/i/statistika_inovaci. 

Eurostat bude data ze šet ení o inovacích CIS7/CIS2010 za len-
ské státy EU27 publikovat na svých webových stránkách na podzim 
2012.
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V  rámci  17.  výzvy  operačního  programu  Vzdělávání  pro  konku-
renceschopnost  podala  Společnost  vědeckotechnických  parků  ČR 
(SVTP ČR) spolu s dvanácti partnery projekt SPINNET (SPolupráce, 
INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol).
Jedná se o první projekt SVTP ČR v rámci operačních programů 

MŠMT, dosud řešila SVTP ČR projekty v rámci programu meziná-
rodní vědeckotechnické spolupráce MŠMT INGO.
Projekt  byl  připraven  v  rámci  prioritní  osy  7.2 Terciární  vzdělá-

vání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 7.2.4 Partnerství a sítě, pro-
jekt byl schválen pod číslem CZ.1.07/2.4.00/17.0094 se zahájením 
od 1. 9. 2011 a s termínem ukončení 31. 8. 2014. 

Cílem projektu  je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, 
definovanou  cílovou  skupinou,  aplikační  a  veřejnou  sférou.  Vy-
tvořit  prostředí  pro  intenzivní  spolupráci  akademického  a  VaV 
(výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhod-
ně zvolených partnerů v jednotlivých regionech. V rámci projektu 
vznikne národní síť, která bude založena na partnerství vysokých 
škol a vědeckotechnických parků v regionech. Národní síť umožní 
většímu  počtu  studentů  rychlejší  přechod  z  akademického  pro-
středí do sféry aplikační a v konečném důsledku ulehčí začátky 
podnikání. Studenti si budou moci vyzkoušet vedení skutečných 
projektů za účasti odborníků, což jim poskytne potřebné znalosti, 
kompetence a motivaci ke spolupráci s aplikační sférou. Přitom 
budou  využity  zkušenosti  z  fungování  Národní  sítě  vědecko-
technických parků ČR a poznatky  z dlouhodobého provozování 
elektronického  katalogu  vědeckotechnických  parků  SVTP  ČR 
na www.svtp.cz. 
Projekt  podpoří  zvyšování  konkurenceschopnosti  začínajících 

podnikatelů, vznik akademických spi-off a start-up firem.
Partneři projektu byli žadatelem cíleně vybírání z řad vysokých 

škol  a  vědeckotechnických  parků,  členů  SVTP  ČR,  umístěných 
v NUTS 2 s fungujícími veřejnými vysokými školami:

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

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

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

–  počet zapojených partnerů

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

Projekt SPINNET
Pavel Švejda

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Vedení 20. 6. 2011

Jednání řídil prezident AIP ČR K. Šperlink. 
V úvodu předali zástupci A.S.I. S. Holý, V. Da-
něk a J. Vondráček medaili Leonarda da Vinci 

P. Švejdovi a čestné uznání I. Němečkové při 
příležitosti 20. výročí založení A.S.I.
V  průběhu  jednání  byly  schváleny  tyto 

nejdůležitější závěry:
n informovat  sekretariát  AIP  ČR  o  změ-
nách  kontaktů  členů  AIP  ČR;  zajistit 

vzájemné  odkazy web  stránek AIP ČR 
a členů AIP ČR

n předkládat  návrh  aktualit  k  umístění 
na web AIP ČR, části Aktuality a Z činnos-
ti členů AIP ČR 

n využívat „Diskusní fórum“, předkládat ná-
vrhy,  náměty,  doporučení  a  připomínky 
k  inovačnímu procesu v ČR a k meziná-
rodní spolupráci

n členové vedení AIP ČR vzali  na  vědomí 
informaci  K.  Šperlinka  o  aktuální  situaci 
v oblasti VaVaI v ČR:
–  dosud nedošlo k restrukturalizaci RVVI 
(ze  zástupců  SP  ČR  aktivní  pouze  J. 
Cienciala; v expertní skupině pro VaVaI 
působí K. Šperlink, P. Švejda a V. Neu-
majer)

n rozpočet na rok 2012 bude posunut
n nečerpání rámcových programů
n příprava NIS ČR (kulatý stůl 14. 6. 2011; 
společný dokument MPO a MŠMT); sou-
visející  Strategie mezinárodní  konkuren-
ceschopnosti ČR – oba materiály připra-
vovány pro jednání vlády ČR 22. 6. 2011

n nedostatky  v  dokladové  části,  např. 
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uvedeny nepravdivé údaje o akreditova-
ných v deckotechnických parcích

 konference TA R „Priority 2030“ dne 21. 
6. 2011

 p íprava kohezní politiky 2014–2020 

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o Strategii mezinárod-
ní konkurenceschopnosti R:
– v p ípravném období zpracovala návrh 

ICC R pod vedením lena NERV M. 
Mejst íka

– aktuáln  p ipravuje tento dokument 
do vlády R M. Kocourek; za zpraco-
vání zodpov dný M. Tlapa v sou in-
nosti s P. O kem

– na mimo ádném zasedání hospodá -
ské komise SP R tento materiál hod-
nocen jako nekvalitní 

– socioekonomický model p ežití lidstva
– cílem je posun v R do 20. místa v kon-

kurenceschopnosti zemí ve sv t

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o pracovních týmech 
AIP R „politika, výchova, regiony“ – pí-
semný podklad – seznam len  pracov-
ních tým  – rozdán p ítomným len m 
vedení AIP R:
– lenové pracovních tým  jsou dele-

gováni subjekty AIP R v rámci SIP 
v R, potvrzeni na dvoustranných 
jednáních 2011; krom  t chto od-
borník  p sobí v pracovních týmech 
P. K enek, editel ÚFP AV R, v.v.i., 
M. Štícha, editel odboru MPO a V. 
Zamarský, vedoucí katedry Podnikání 
a management v životním prost edí 
VŠP, a.s., Ostrava. 

– aktuáln  39 len , z toho 14 zástupc  
AIP R v krajích R

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o obsahové p íprav  
18. ro níku INOVACE 2011, Týden vý-
zkumu, vývoje a inovací v R (6. – 9. 12. 
2011) s t mito nejd ležit jšími záv ry:
– odpov dnost za jednotlivé ásti INO-

VACE 2011:
18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011

Plenární sekce, 6. 12. 2011 (P. Švejda)
– Strategie konkurenceschopnosti R, 

Systém inova ního podnikání v R, 
mezinárodní spolupráce, inova ní in-
ženýrství v R

– P. Švejda jednal o možnosti vystou-
pení s L. Rou kem, místop edsedou 
Evropského parlamentu, I. Wilhelmem, 
nám stkem MŠMT pro v du a VŠ 
a P. O kem, editelem sekce struktu-
rálních fond , VaV MPO; K. Šperlink 
navrhnul vystoupení experta ze SRN 

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

Odborné sekce, 7. 12. 2011
 Enterprise Europe Network – Inova-
ce ve službách transformují Evropu
(D. Váchová)

 Den technologických platforem (J. Horák)

Odborné sekce, 8. 12. 2011
 Mezinárodní v deckotechnická spoluprá-
ce – Aktivita MOBILITY, EUREKA  a Eu-
rostars (J. Janda) 

 esko – ruské inova ní fórum (P. Švejda)

18. mezinárodní veletrh invencí a inovací, 
6. – 9. 12. 2011 

 Výstavní sekce, formy prezentace; 
nové nebo nov  koncipované výstavní 
sekce (J. Kofro )

 Technologický pro  l R – garanti, re-
giony
 Aktivita MOBILITY, KONTAKT II, 

GESHER/MOST

16. ro ník Ceny Inovace roku 2011
 Kritéria sout že, p ihláška a pokyny 
k vypl ování p ihlášky jsou uvedeny 
na www.aipcr.cz (P. Švejda)

 uzáv rka p ihlášek 31. 10. 2011 s po-
vinnou konzultací do 17. 10. 2011

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

Informa ní centrum INOVACE 2011
(J. Kofro )

 aktuální informace na www.aipcr.cz, mož-
nost využít Diskusní fórum 

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

 p edložit program INOVACE 2011 (jed-
notlivé sekce v rámci 18. mezinárodního 
sympozia) vedení AIP R 19. 9. 2011 
(p edtím projednat v POV 7. 9. 2011)

 p edložit návrh p edpokládaného rozsahu 
ú asti zastupované organizace ve vý-
stavní ásti INOVACE 2011, p edpoklá-
daného po tu p ihlášených produkt  
do sout že o Cenu Inovace roku 2011

 aktuální informace k p íprav , pr b hu 
a hodnocení INOVACE 2011 budou umís-
ovány na www.aipcr.cz

 lenové vedení AIP R vzali na v domí 
aktuální informace:
–  Technologický pro  l R – do 31. 12. 

2011 ešen v rámci projektu MŠMT ME 
950; od 1. 1. 2012 p ipravováno ešení 

projektu v rámci OPPI; byla doporu-
ena struktura údaj  v rámci TP R; 
ešení projektu chrán no ochrannou 

známkou kombinovanou ze 4. 12. 2006 
(P. Švejda)

– Projekt VIZIONÁ I 2011 – pod-
klad zaslán písemn  s pozvánkou 
na jednání vedení; ustavena odbor-
né porota; schválena kritéria; p íslib 
participace na výrob  a odvysílá-
ní AVD eská televize 13. 6. 2011 
(P. Švejda)

– Seminá  Inova ní potenciál R, 6. 
9. 2011, program umíst n na str. 3 
obálky ip tt 2/2011 a na www.aipcr.cz 
(P. Švejda)

– Seminá  Galerie inovací, 23. 9. 2011; 
program umístit na www.aipcr.cz do 1. 
7. 2011 (P. Švejda)

– Alma Consulting Group – sou innosti 
AIP R na 7. mezinárodním pr zku-
mu „Barometr inovací k porovnání 
ú innosti systém   nancování inova-
cí“, poprvé v R; využita databáze TP 

R (P. Švejda)
– monitorování poradenských agentur, 

nap . TC AV R (K. Šperlink) 
– inovace a technologie v klastrech 

(P. B usková)
– nákup služeb VaV od jiných organizací 

(VŠ, v.v.i., v.o.); nemusí být certi  kace, 
programy TA R (V. Neumajer)

 p ipravované projekty v p sobnosti AIP 
R v rámci OPVK (P. Švejda):

– Institut profesní p ípravy poradc , APP 
(garant J. Zav el); AIP R partnerem – 
bude p edložen v 11/2011

– Znalostní centrum pro udržitelné vod-
ní zdroje, AVK R (garant J. ermák); 
AIP R partnerem – bude p edložen 
v 11/2011

– SPINNET (SPolupráce, INovace, NE-
Tworking), SVTP R (garant P. Šve-
jda); schválený projekt, p ipravováno 
zahájení od 1. 9. 2011; kontaktní místo 
projektu v sekretariátu AIP R 

P. Š.

Z jednání vedení AIP R
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Výbor 10. 6. 2011
Jednání ídil prezident SVTP R P. Šve-

jda. V jeho pr b hu byly projednány všech-
ny plánované úkoly a schváleny tyto nejd -
ležit jší záv ry:
– na setkání s polskými partnery v Ostrav  

aktualizovat postup pln ní dohody o spo-
lupráci SVTP R s partnery v Polsku

 prezentovat VTP v asopisu Inova ní 
podnikání a transfer technologií:
– v ísle 3/2011 – PIP Havlí k v Brod 

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

mutov

 lenové výboru SVTP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o strategii mezinárodní 
konkurenceschopnosti R a p ipravované 
Národní inova ní strategii R (NIS R)

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

– ešení projektu 09/2011 – 08/2014
– cíle a partne i projektu, klí ové aktivity, 

monitorovací ukazatele, termíny + p edat 
podepsaný akcepta ní list MŠMT – CERA

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

 výbor SVTP R schválil lenství v SVTP 
R:

– TEMPO TRAINING CONSULTING, 
s.r.o., zástupce v SVTP R ing. Martin 
Lahner

– VTP AT Milovice, o.p.s., zástupce 
v SVTP R ing. Miroslav Vlach

– ENERGOKLASTR CTT Vyso ina, o.p.s., 
zástupce v SVTP R ing. Miroslav Vlach

 výbor SVTP R vzal na v domí informace 
P. Švejdy:
– v rámci p ipravené NIS R jsou v ana-

lytických podkladech (str. 89) uvedeny 
nepravdivé informace o úloze Cze-
chinvest p i provád ní akreditace VTP, 
v odkazu na uvedenou webovou stranu 
jsou nepravdivé údaje o akreditova-
ných VTP, které poškozují SVTP R 

– na konferenci a jednání orgán  ICSTI 
bylo schváleno za azení VTP do me-
zinárodní agendy v deckotechnic-
kých informací na návrh R, v soula-
du s charakteristikou základních typ  
VTP

– seminá  Inova ní potenciál R, 6. 9. 
2011, Praha

– FOR ARCH, Praha, 20. – 24. 9. 2011
– MSV, Brno, 3. – 7. 10. 2011
– na veletrhu HannoverMesse 2011 byla 

podepsána dohoda o spolupráci s TP 
v Minsku – informovat mezivládní ko-
misi R/BY

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

nikatelském a inova ním parku Havlí k v 
Brod (www.vubhb.cz) uskute nila meziná-
rodní porada editel  v deckotechnických 
park  (dále VTP).

Poradu ídil prezident SVTP R P. Šve-
jda. Zú astnili se jí zástupci 27 provozova-
ných VTP v R, zástupci p ipravovaných 
VTP v R, MPO, CzechInvestu a hosté. Po-
rady se zú astnilo celkem 45 osob.

V pr b hu porady se uskute nilo dne 10. 
6. 2011 od 9 hodin jednání 85. výboru SVTP 

R.
Program porady:
9. 6. 2011, tvrtek – Podnikatelský a ino-
va ní park (PIP) Havlí k v Brod, Dobrov-
ského 2366
12:30 – Ubytování ú astník  v hotelu Slun-
ce, Jihlavská 1985, Havlí k v Brod 
13:00 – Sraz ú astník  v PIP Havlí k v 
Brod (malé ob erstvení)
13.30 – Prohlídka Podnikatelského a ino-
va ního parku Havlí k v Brod
15.30 – 18.00 Porada editel  – 1. ást – 
zasedací místnost hotelu Slunce
– kontrola pln ní záv r  porady editel  

VTP v Šumperku, 2010
– národní sí  VTP v R, elektronický kata-

log, mezinárodní spolupráce
– p edání akredita ních osv d ení v rámci 

10. etapy akreditace (pr b žná 10. etapa 
akreditace VTP v R dle stavu k 31. 12. 
2009 s platností do 31. 12. 2011)

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

– m ení výkonnosti VTP (metodika hodno-
cení)

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

19.00 – 21.00 – Spole enský ve er s p e-
kvapením v hotelu Slunce v Havlí kov  
Brod
10. 6. 2011, pátek – zasedací místnost ho-
tel Slunce
9.00 – Výbor SVTP R
10.00 – Porada editel  – 2. ást, se záv ry
– informace o projektech v rámci programu 

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

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

12.00 – ob d, odjezd ú astník

K jednotlivým ástem programu:
Prohlídka VTP
Výkonný editel VÚB J. epl a editel PIP J. 

Bouma seznámili ú astníky porady s historií 
ústavu, organiza ní strukturou, innostmi a ak-
tuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP. 

SPOLEČNOST VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR

Poté následovala návšt va  rmy PROSS 
reklama s.r.o. (www.pross.cz) v pr myslové 
zón  u obchvatu Havlí kova Brodu. Tato  r-
ma za ínala jako inova ní  rma v Podnikatel-
ském a inova ním parku Havlí k v Brod. 

Dále ú astníci porady navštívili odd lení 
genetických zdroj  a laborato  tká o-
vých kultur.

Poté následovalo vlastní jednání porady. 
V úvodu jednání p ivítal ú astníky pora-
dy starosta m sta Havlí k v Brod J. Tecl. 
P. Švejda požádal p ítomné o vzájemné 
p edstavení se.
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Porada editel  VTP
Prezident SVTP R P. Švejda ke kontrole 

pln ní záv r  poslední porady v Šumperku 
ve dnech 10. – 11. 6. 2010 konstatoval, že 
úkoly jsou spln ny nebo pr b žn  pln ny. 

V úvodu porady p edali P. Švejda a J. 
Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupci 
V deckotechnického parku VZLÚ Praha T. 
Vodrážkovi a zástupci VYRTYCH – Tech-
nologický park a inkubátor J. Vyrtychovi. 
K dnešnímu dni je v R 14 akreditovaných 
VTP.

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) a elektronickém katalogu 
VTP SVTP R. Poukázal na p etrvávající 
nedostatky v aktualizaci údaj  o jednotli-
vých VTP v tomto katalogu, což oslabuje 
postavení jednotlivých VTP p i jejich sou-
innosti s tuzemskými a zahrani ními part-

nery. 
Dále informoval o probíhající pr b žné 

10. etap  akreditace VTP v R s platnos-
tí do 31. 12. 2011, rozhodnutí o akreditaci 
jsou p edávána po spln ní akredita ních 
podmínek na základ  žádosti o akredita-
ci jednotlivých VTP. Podkladem k ud lení 
akreditace jsou údaje uve ejn né na webu 
SVTP R, v Elektronickém katalogu VTP 
SVTP R. Ú astník m porady byly p edá-
ny informa ní materiály s platnými kritérii. 
Vyzval p ítomné editele VTP, které spl u-
jí podmínky akreditace, k zaslání žádostí 
o akreditaci. 

Informoval o p íprav  11. etapy akreditace 
VTP v R dle stavu k 31. 12. 2011 s platnos-
tí od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Podmínky 
a kritéria jsou umíst ny na www.svtp.cz, ást 
zápisy z jednání komise pro akreditaci.

M ení výkonnosti VTP – metodika hod-
nocení – P. Švejda uvedl návrh hodnotit in-
nost m itelnými a srovnatelnými paramet-
ry; tyto parametry projednat v projektovém 
týnu NS VTP v R a schválit na jednání 
výboru SVTP R 20. 9. 2011

Dále P. Švejda informoval o projektu 
MŠMT „SPINNET“ – zahájení ešení od 1. 
9. 2011, klí ové aktivity, monitorovací uka-
zatele, partne i.

V rámci diskuse byly p edloženy tyto nej-
d ležit jší informace:
– v rámci p ipravené NIS R jsou v ana-

lytických podkladech (str. 89) uvedeny 
nepravdivé informace o úloze Czechin-
vestu p i provád ní akreditace VTP, v od-
kazu na uvedenou webovou stranu jsou 
nepravdivé údaje o akreditovaných VTP, 
které poškozují SVTP R (P. Švejda)

– informace o úhrad  lenských p ísp vk  
SVTP R – k datu porady uhradilo 43 
právnických osob ze 44 a všech 17 fyzic-
kých osob I. N me ková)

– na konferenci a jednání orgán  ICSTI 
bylo schváleno za azení VTP do meziná-
rodní agendy v deckotechnických infor-
mací na návrh R, v souladu s charakte-
ristikou základních typ  VTP (P. Švejda)

– informace o za ínající spolupráci s VTP 
v Bosn  a Hercegovin  (V. H iba) 

– pln ní funkcí Podnikatelského centra Sla-
vi ín (R. Bezd k)

– základní typy a funkce VTP v R (P. Švejda)
– složité cokoliv m it v rámci pln ní funkcí 

VTP (D. Sobieská)
– cílem je stanovit objektivn  ov itelné 

a obecné parametry hodnocení innosti 
a výsledk  VTP (P. Švejda)

(seed fond, pilotní projekt, existence skau-
t , kou e). 

P. Porák informoval o aktuálních t ech 
problémech programu Prosperita, které 
de  noval jako nedostatek úsp chu (ne-
vy erpané  nan ní prost edky), modelový 
neúsp ch (VTP Pardubice) a poplašná 
zpráva (je „p eparkováno“); špatné zajišt -
ní realizace projekt , preferovat brown  el-
dy (ne green  eldy), preferovat rozši ování 
a zdokonalování p ed výstavbou nových 
VTP. 

Oba vystupující odpovídali na etné dota-
zy p ítomných. P. Švejda v záv ru pod ko-
val host m za kvalitní vystoupení a potvrdil 

Následovala prezentace  rmy AdvaICT, 
Brno, kterou p ednesl P. Škrla.

V úvodu druhého dne porady se usku-
te nilo jednání 85. výboru SVTP R. Jed-
nání projektového týmu Národní sí  VTP 
v R a akredita ní komise se neuskute ni-
la z d vodu, že žádný VTP nepodal žádost 
o akreditaci. Ob  jednání se uskute ní 20. 
9. 2011.

Od 10 hodin seznámil P. Kolá  s aktuál-
ním stavem projekt  v etn   nancování 
v rámci program Prosperita II (nap . regis-
tra ní žádosti, plné žádosti, žádosti o plat-
bu, regionální nevyváženost, využívání 
brown  eld , isté p íjmy), programu Czech 
Accelerátor (nová výzva Poradenství – 
rozší ení p sobnosti  rem do zahrani í, 6 
m sí ní stáže nap . do Izraele, Švýcarska, 
Singapuru), projekt Inova ní ekosystém 

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

V další ásti jednání informoval P. Švejda o:
 p íprav  ú asti SVTP R, VTP a ino-
va ních  rem v nich umíst ných v jed-
notlivých ástech INOVACE 2011, Tý-
den výzkumu, vývoje a inovací v R 
(6. – 9. 12. 2011):
– sympozium (18. ro ník) – v rámci Mezi-

národní v deckotechnické spolupráce 
7. 12. 2011 prezentovat vybrané VTP 

– veletrh invencí a inovací (18. ro -
ník) – prezentovat Národní sí  VTP 
v R, jednotlivé VTP a inova ní  rmy 
v nich umíst né v etn  inova ních 
 rem, které dosáhly inova ní zralosti 
a opustily VTP

– Cena Inovace roku 2011 (16. ro ník) – p i-
hlásit inova ní produkty inova ních  rem 
do sout že (podmínky viz www.aipcr.cz)

 VTP v R se mohou p ihlásit svými pro-
jekty do programu dvoustranné v dec-
kotechnické spolupráce Aktivity MOBI-
LITY, vyhlašovanému MŠMT; p edány 
informa ní materiály KONTAKT 2011 
(ú astník m porady byly dále p edány 
tyto materiály: INFO desky SVTP R, 
Systém inova ního podnikání v R, ip 
tt 2/2011, CD ROM Technologický pro  l 

R, verze 11; brožura Cena Inovace roku 
2011; INOVACE 2011, Týden výzkumu, 
vývoje a inovací v R); 
Mezinárodní porada editel  VTP byla 

hodnocena jako velmi úsp šná, byly projed-
nány otázky zakládání, dalšího rozvoje a fo-
rem podpory VTP v R v etn  spolupráce 
s mezinárodními partnery a byla ocen na 
dlouholetá spolupráce SVTP R s MPO 
a CzechInvest. 

P. Švejda pod koval p edstavitel m VÚB 
a PIP Havlí k v Brod za vytvo ení velmi 
dobrých podmínek pro uskute n ní meziná-
rodní porady, zejména J. Boumovi.

Další mezinárodní porada editel  VTP 
se uskute ní v Podnikatelském inkubátoru 
VŠB – TU Ostrava ve dnech 7. – 8. ervna 
2012. 

P. Š.
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Generální shromážd ní 
Uskute nilo se 19. 5. 2011 v Brn  v ho-

telu Voron ž. Bohužel ani letos se výraz-
n  nezvýšila ú ast len  na GS, p estože 
na n m prob hla volba nového ídícího 
výboru – na shromážd ní se dostavilo jen 
24 individuálních len  a 8 zástupc  len  
kolektivních. Jednání shromážd ní m lo 
obvyklý program – po uvítání, volb  p edse-
dajícího a mandátové, volební a návrhové 
komise byla nejobsáhlejším bodem jednání 
GS zpráva prezidenta doc. Ing. K. Šper-
linka, CSc. o innosti SNMT za uplynulé 
období, po níž následovaly zpráva o hospo-
da ení a zpráva kontrolní komise. Po zpráv  
mandátové komise prob hly volby nového 
ídícího výboru a kontrolní komise na obdo-

bí 2011 – 2015 (viz usnesení). Následovalo 
vyhlášení Ceny SNMT za rok 2011, která 
byla ud lena Ing. Otakaru Brennerovi, CSc. 
Ten pak p ednesl p ednášku na téma „Aus-
tenitické ocele“. Po vyhlášení výsledk  vo-
leb bylo jednání p erušeno a výbor zvolil no-
vého prezidenta spole nosti doc. Ing. Karla 
Šperlinka, CSc., který p edstavil nástin in-
nosti spole nosti v nadcházejícím období. 
Po diskusi bylo schváleno usnesení GS. Se 
zprávou za minulé období jste již byli sezná-
meni v minulém ísle Zpravodaje. 

Usnesení generálního shromážd ní

Generální shromážd ní:
1. P ijímá a schvaluje 
1.1 zprávu o innosti výboru SNMT 

za období od minulého generálního 
shromážd ní, p ednesenou preziden-
tem spole nosti Doc. Ing. K. Šperlin-
kem, CSc. 

1.2 zprávu o hospoda ení v roce 2010, 
p edloženou hospodá em spole nosti 
Ing. L. Krausem 

1.3 zprávu revizní komise p ednesenou 
lenem revizní komise spole nosti 

Ing. V. O enáškem, CSc. 
2. Schvaluje 
2.1 pr b h tajných voleb, ve kterých byl 

zvolen ídící výbor SNMT ve složení: 
  1. Ing. Otakar Brenner, CSc. – SVÚM a.s. 
  2. Ing. Jana Horníková, Ph.D. – FSI,VUT 

Brno 
  3. RNDr. Josef Kasl, CSc. – Škoda Vý-

zkum, Plze  
  4. Prof. Ing. Ji í Kliber, CSc. – VŠB-TU 

Ostrava 
  5. Ing. Libor Kraus – Comtes FHT, Plze  
  6. Ing. Ji í Krej ík, CSc. – SVÚM, a.s. Pra-

ha 
  7. Prof. Ing. Petr Louda, CSc. – FS TU Li-

berec 
  8. RNDr. Kristian Máthis, Ph.D. – MFF UK 

Praha 
  9. Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. 
10. Ing. Ji ina Shrbená – Inova Pro, Praha 
11. Ing. Old ich Schneeweis, DrSc. 
12. Prof. Ing. Josef Steidl, CSc. – FS, 

VUT Praha 
13. Ing. Pavel Stola , CSc. Ecosond, s. 

s r.o. 
14. Prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., FSI, 

VUT Brno 

15. Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. – AIP R 
Praha 

16. Prof. Ing. Ji í Švejcar, CSc. – FSI, VUT 
Brno 

17. Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. – FS, VUT 
Praha 

2.2 pr b h tajných voleb, ve kterých byla 
zvolena revizní komise SNMT ve složení: 
  1. Dr. Ing. Miroslav erník, CSc. – TU Li-

berec 
  1. Doc. RNDr. Dagmar Jandová, Ph.D. – 

VZÚ Plze  
  2. Ing. V. O enášek, CSc. – SVÚM a.s. 
2.3 zm n nou výši lenských p ísp vk  
na rok 2011 

iní pro individuálního lena 300 K , 
 pro studenta a nepracujícího d chodce 
50 K , 
 kolektivního lena – 1000 K  a 5000 K  
služby 

3. Ukládá nov  zvolenému ídícímu výboru: 
– pokra ovat v úsp šných aktivitách zam -

ených na doktorandy a další mladé pra-
covníky 

– ukon it innost Centra výzkumu nových 
materiál  a technologií 

– na druhém zasedání ídícího výboru vy-
pracovat plán innosti do p íštího GS 

– pokra ovat ve vydávání Zpravodaje a in-
ternetových stránek spole nosti 

– pokra ovat ve spolupráci se Spole ností 
nauky o kovech 

– len m SNMT aktivn  podporovat aso-
pis Inženýrská Mechanika 

– ukon it aktivity spole nosti ESTR 
– pokra ovat v zahrani ních aktivitách 
– zaslat toto usnesení všem len m 
nov  zvolené kontrolní komisi 
– na nejbližším zasedání zvolit p edsedu 
4. Bere na v domí 
– že na prvém zasedání nového výbo-

ru byl prezidentem SNMT zvolen 
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., prvním vi-
ceprezidentem a statutárním zástupcem 
prof. Ing. Ji í Švejcar, CSc. a statutárním 
zástupcem Ing. Libor Kraus 

Cena SNMT 
Jednání GS bylo i v letošním roce p íle-

žitostí pro vyhlášení Ceny SNMT za rok 
2010. Komise pro ud lování ceny SNMT 
navrhla v letošním roce jen jednoho kan-
didáta, kterého ídící výbor jednomysln  
potvrdil. Prezident spole nosti tak mohl 
p edat tradi ní cenu – broušený pohár – 
Ing. Otakaru Brennerovi, CSc. 

Mezinárodní konference
METAL 2011 

Metalurgická sympozia a konference ME-
TAL si vydobyla za posledních více než 19 
let významné postavení mezi eskou a za-
hrani ní odbornou ve ejností. Každoro n  
se na nich v kv tnu setkávají v de tí a vý-
zkumní pracovníci s pracovníky výrobní pra-
xe, aby prezentovali své p ednášky, sesta-
vili a ukázali poster a následn  diskutovali 
o perspektivách rozvoje výroby a používání 
kov . Tradi ní akce, založená v roce 1992 
p edevším za ú elem prezentace výsledk  
ocelá ského pr myslu, se postupn  vyvíjela 
a v sou asné dob  je významn  zam ena 
také na moderní materiály a technologie je-
jich výroby a zpracování. 

20. jubilejní ro ník konference METAL 
2011 se konal ve dnech 18. – 20. kv tna 
2011. Organizáto i konference, zejména 
s ohledem na v posledních dvou letech ros-
toucí zájem, p ešli od desetiletého pobytu 
v hotelu Atom ve Vítkovicích, p es šestile-
té p sobišt  v Hradci nad Moravicí, jeden 
rok v hotelu Relax v Rožnov  pod Radhoš-
t m do brn nského hotelu Voron ž pro rok 
2011. Na p íprav  konference se podílely 
 rma TANGER, spol. s r.o. spolu s VŠB – 
TU Ostrava., protože drtivá v tšina garant  
symposií jsou z VŠB -TU Ostrava. 

V programu plenárního zasedání byly p i-
praveny a odezn ly 3 p ednášky. Po nich na-
stala jednání v p ti symposiích – Symposium 
A - Pokroková výroba železa a oceli (33 pre-
zentací), Symposium B – Tvá ení kov  (36 
prezentací), Symposium C – Výrobky z oceli 
a jejich vlastnosti (41 prezentací), Symposi-
um D – Povrchové inženýrství (37 prezenta-
cí), Symposium E – Neželezné kovy a slitiny 
(48 prezentací), Symposium F – Ekonomika 
a ízení metalurgické výroby (36 prezentací). 
V posterové sekci bylo p edstaveno 53 poste-
r . Sou ásti konference bylo 5 výstav  rem 
Comtes FHT a.s., Linde Gas a.s., Carl Zeiss 
spol. s r.o., Regionální inova ní strategie Ji-
homoravského kraje a MIKRO, spol. s r.o. 

Hodnotíme-li z v deckého hlediska cel-
kový pr b h konference tak by se dalo íct, 
že v uplynulých dvou letech došlo k nár stu 
p ísp vk  na dvojnásobek. Je to zp sobeno 
tím, že se poda ilo již v roce 2009 a opako-
van  i v roce 2010 sestavit sborník s anglic-
kými p ísp vky a za adit ho do Conference 
Proceedings v Thomson Reuters (TR) tedy 
do databáze Web of Knowledge. Do budouc-
na by se ale nem lo jít jen cestou zvyšování 
po tu p ísp vk , ale také cestou zlepšo-
vání kvality, aby p ísp vky, které se budou 
ucházet o TR, reprezentovaly: 1. ucelený Zleva O. Brenner, K. Šperlink
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(ukon ený) výzkum nebo jeho etapu, 2. aby 
nedocházelo k recyklaci starších lánk , kde 
se vyskytují notoricky známé obrázky a grafy, 
3. aby v p ípad  matematického modelování 
byl konkrétní p edpoklad nebo již provozní i 
laboratorní ov ení, pokud se nejedná o ist  
teoretický p ísp vek. 

eské i na našem území p sobící  r-
my z celé problematiky METALu si zatím 
ale bohužel neuv domují, že neú ast jejich 
odborník  na konferenci vede k uzavírání 
se do ulity vlastního podniku, protože jejich 
odborníci nemají p edstavu, co se v t chto 
a sousedních podnicích d je, co je p ínosné-
ho na zahrani ních p ísp vcích a tak užite né 
informace neproudí tímto sm rem. Na druhé 
stran  zost ující se konkurence z ejm  nena-
hrává velkému zviditel ování výsledk . 

20. jubilejní konference METAL byla vý-
znamná také tím, že se na ní už po t etí ud -
lovala Cena Konference Metalu, tentokrát 
len m programového výboru. 
S p ihlédnutím k p íznivým ohlas m, kte-

ré pr b h konference METAL 2011 zane-
chal v jejích ú astnících, také s ohledem 
na nutný po et šesti místností pro p edná-
šení symposií, rozhodl se p ípravný výbor 
uspo ádat 21. ro ník rovn ž v hotelu Vo-
ron ž v Brn  od 23. do 25. 5. 2012. 

Konference P ínos metalografie
P ínos metalogra  e pro ešení

výrobních problém  

ŠKODA VÝZKUM s.r.o. spole n  s Ústav 
materiálového inženýrství fakulty stroj-
ní VUT v Praze a Výzkumný a zkušební 
ústav Plze  s.r.o. spolu s eskou spo-
le ností pro nové materiály a technologie 
a Inženýrskou akademií eské republiky 
uspo ádala 12. konferenci „P ínos metalo-
gra  e pro ešení výrobních problém “, která 
se koná s t íletou periodou. Na základ  do-

hody se slovenskými partnery se tato akce 
st ídá v ro ních intervalech s konferencemi 
„Metallography“ a „Fraktogra  a“ po ádaný-
mi na Slovensku. Zatímco „Metallography“ 
je mezinárodní a je spíše zam ena na te-
oretické problémy a „Fraktogra  a“ je v no-
vána porušování materiálu a jeho projev m 
na lomových plochách, p edstavuje konfe-
rence „P ínos metalogra  e“ setkání eských 
a slovenských metalograf  a zabývá se, jak 
už název napovídá, ešením praktických vý-
robních a provozních problém . 

I když se tato konference tradi n  koná-
vala v západo eských lázních, letošní se 
uskute nila, podobn  jako již t i p edchozí, 
v severních echách od 14. do 16. ervna 
v p ekrásném láze ském m ste ku Lázn  
Libverda vklín ném mezi h bety Jizerských 
hor. Na konferenci se sešlo 72 pracovník  
z institucí zabývajících se metalogra  í i 
spíše dnes již materiálogra  í v eské i Slo-
venské republice a dva zahrani ní hosté. 
Na konferenci bylo prezentováno 43 p ísp v-
k  a 4  remní prezentace. Na úvod konfe-
rence byl promítnut  lm nato ený v roce 
1987 pojednávající o práci v metalogra  cké 
laborato i. V hlavních rolích v n m vystupo-
vali i dv  osobnosti neodmysliteln  spojené 
s touto konferencí, a to doc. Ing. František 
Jandoš, CSc. a prof. Ing. Petr Zuna, CSc. – 
d kan FS VUT Praha. Pak následoval blok 
p ednášek v novaný výrob , tvá ení a tepel-
nému zpracování ocelí. I p estože ú ast v le-
tošním roce byla o poznání nižší než v ro -
nících p edcházejících, lze odborný program 
konference hodnotit jako velmi dobrý. Sv d-
ila o tom i p ítomnost p ihlášených v p ed-

náškovém sále, p estože po celou dobu tr-
vání konference bylo nádherné letní po así 
lákající spíše k vycházkám do okolní p írody. 

P estože se organizáto i snaží udržet 
vložné na nízké úrovni a za posledních šest 
let se nijak výrazn  nezvýšilo, byla z ejm  
jednou z p í in snížené ú asti i sou asná 
ekonomická situace. Nicmén  zásadním 

parametrem p i rozhodování o ú asti jsou 
dnes body získané za p ísp vky do databá-
ze RIV zasti ující možnost setkání a osob-
ních kontakt  len  „metalogra  cké komu-
nity“. Zm nit za azení konference je nutnou 
podmínkou a výzvou pro organizátory pro 
to, aby se p íští konference uskute nila 
za ú asti na úrovni p edchozích ro ník . 

Odborné akce
v druhém pololetí 2011 

Spole nost SNMT 
Akce: Juniormat 2011 
Termín: 7.–9. 9. 2011 
Místo: Brno, VUT 
Garant: prof. Ing. Ji í Švejcar, CSc. 
Kontakt: http://csnmt.fme.vutbr.cz/
juniormat/
Akce zrušena pro malý zájem 
Spole nost SNMT 
Akce: 3. ro ník konference NANOCON 2011 
Termín: 21. – 23. 9. 2011 
Místo: Olomouc 
Garant: Ing. Ji ina Shrbená 
Kontakt: www.nanocon.cz 
Spole nost SNMT 
Akce: 6. konference Zvyšování životnosti 
komponent energetických za ízení 
v elektrárnách 
Termín: íjen 2011 
Místo: Srní 
Garant: prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.hc 
Kontakt: www.skodavyzkum.cz/srni/ 
Spole nost SNMT 
Akce: Vakuové tepelné zpracování 
a tepelné zpracování nástroj  
Termín: 22. – 23. 11. 2011 
Místo: Jihlava 
Garant: Ing. Pavel Stola , CSc. 
Kontakt: Ing. Alexandra Musilová,
e-mail: musilova@ecosond.cz 

K. Š.

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 shromážd -
ní Asociace výzkumných organizací a pl-
n ní úkol  vyplývajících z jeho usnesení. 
Informace o pr b hu a záv rech tohoto 
shromážd ní byla publikována v ip&tt . 
2/2011. 
Na základ  usnesení valného shromáž-

d ní byli jmenování estnými leny p ed-
sednictva Asociace výzkumných orga-
nizací Ing. Milan Holl, CSc., Ing. Jaroslava 
Ledererová, CSc., RNDr. Vojt ch Orel, 
CSc., prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. 
a Ing. Miroslav Roule, CSc. Tímto jmenová-
ním byla ocen na jejich dlouholetá aktivní 
práce v p edsednictvu AVO.

Valné shromážd ní schválilo opat ení 
k posílení aktivit AVO v oblasti popula-
rizace výsledk  aplikovaného výzkumu 
a vývoje v etn  jejich  nan ní podpory 
ze strany len  AVO. Pro  nancování této 

innosti se rozhodlo zvýšit platby za služ-
by AVO o 30 %.

P ehled vybraných aktivit AVO
 Hlavní b žnou inností AVO byla jako 
obvykle poradenská innost v oblas-
ti stávajících projekt  výzkumu a vývoje 
a vyhlašovaných dalších program  pod-
pory výzkumu a vývoje. Konkrétní dota-
zy se týkaly p edevším zm n, které p i-
nesla novelizace zák. . 130/2002 Sb. 
a uplatn ní zásad „Rámce Spole enství 
pro státní podporu VaVaI“ v eské praxi. 
Uvedenou poradenskou innost posky-
tovaly 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 
organizovány jak p ímo na pracovištích  -
rem, které o n  projevily zájem, tak formou 
specializovaných seminá  po ádaných 

obvykle ješt  s jinou partnerskou organiza-
cí. Pro zájemce tak bylo uspo ádáno šest 
specializovaných seminá  „O možnos-
tech a problémech  nancování výzkumu 
a vývoje“ v Praze a v Brn .

 P ipomínáme, že Asociace nabízí v rám-
ci projektu OKO AVO zdarma seminá e 
na r zná témata, které by m ly zájem-
c m nejen pomoci nalézt  nan ní podpo-
ru pro ešení projekt  výzkumu a vývoje, 
ale i poradit s jejich ú etnictvím apod. 
Seminá e lze uskute nit i p ímo na praco-
vištích  rem.

 Výsledky projektu OKO AVO byly také 
prezentovány na ad  konferencí, výstav 
a veletrh . V prvé ad  to byla konferen-
ce Kotle a energetická za ízení 2011 
v Brn , jejíhož po ádání se Asociace 
tradi n  ú astní. Se svými p ísp vky 
vystoupili zástupci AVO i na dalších kon-
ferencích a seminá ích uspo ádaných 
jinými organizacemi. Aktivn  se zástup-
ci AVO ú astnili rovn ž XV. konference 
Výzkumného ústavu stavebních hmot 
„Ekologie a nové stavební hmoty a výrob-
ky“ konané v ervnu 2011 v Tel i. 
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Chemie pod širým nebem
aneb aktivity pro širokou ve ejnost 

k oslav  Mezinárodního roku chemie
Rok 2011 byl organizací UNESCO vyhlá-

šen Mezinárodním rokem chemie. Hlavním 
cílem tohoto kroku je zlepšit porozum ní 

a vnímání chemie za strany ve ejnosti, po-
sílit mezinárodní spolupráci mezi chemický-
mi spole nostmi, vzd lávacími institucemi, 
pr myslem a vládním i nevládním sektorem, 
zd raznit roli chemie p i ešení globálních 
výzev a pot eb tohoto sv ta a p iblížit chemii 
p edevším mladým lidem. Rok 2011 je záro-
ve  rokem, kdy si celý sv t p ipomíná ud -

lení Nobelovy ceny za chemii Marii Curie; 
jedním z cíl  roku chemie je tak i zd raznit 
a vyzdvihnout roli žen ve v d  jako takové 
a v chemii zvlášt . 

eská republika se prost ednictvím Ko-
ordina ní komise k mezinárodnímu roku 
chemie 2011, v níž je zastoupena i Vyso-
ká škola chemicko-technologická v Praze, 

 AVO spolu se SP R p ipravuje v rámci 
Mezinárodního strojírenského veletrhu 
2011 v zá í v Brn  již tradi ní akci s ná-
zvem „Konzulta ní den k problematice 
výzkumu, vývoje a inovací“. 

 AVO se nadále aktivn  ú astnila práce 
„Technologické agentury R“ jak pro-
st ednictvím svých zástupc  v orgánech 
TA R a v programu ALFA, tak nyní i za-
pojením svých expert  do tvorby zadá-
vací dokumentace a p íslušných dalších 
dokument  pro programy ALFA, OMEGA 
i Centra kompetencí. Asociace také na-
vrhla n kolik svých zástupc  do rad p í-
slušných program .

 Pokra uje spolupráce s Radou pro vý-
zkum, vývoj a inovace, a to p edevším 
prost ednictvím jejích len  z podnikatelské 
oblasti a prost ednictvím zástupc  AVO, 
kte í jsou leny poradních orgán  (odbor-
ných komisí). V rámci této spolupráce AVO 
zaslala p ipomínky k materiálu „Metodika 
hodnocení výsledk  výzkumných organiza-
cí a hodnocení výsledk  ukon ených pro-
gram  (platná pro rok 2012)“.

 V souvislosti s navrhovanými zm nami 
v zákonu o daních z p íjm  (ZDP) byla 
navržena i zm na §34 – da ové zvýhod-
n ní náklad  na VaV. P íslušný odstavec 
(krom  zm ny struktury a íslování) by 
m l rozší it možnosti da ov  zvýhodn -
ných náklad  i na po ízení služeb a ne-
hmotných výsledk  výzkumu a vývoje 
od výzkumných organizací (VO). P vodní 
návrh zahrnoval pouze ve ejné vysoké 
školy a v.v.i. AVO proti této diskriminaci 
VO jiných právních forem protestovala 
a spole nou snahou i s dalšími instituce-
mi (nap . MPO a MZe) a zástupci podni-
katelské sféry v RVVI se (snad?) poda ilo 
rozší it toto zvýhodn ní na všechny VO, 
které mají nárok na institucionální  nan-
cování. Navíc by tyto náklady mohl da o-
vý poplatník uplatnit ješt  s 20% zvýhod-
n ním. Také by m l být zvýhodn n mezi-
ro ní nár st výdaj  na VaV o 10 %. 

 Zástupci AVO pokra ovali ve svých innos-
tech v pracovní skupin  MŠMT pro využí-
vání evropského fondu regionálního rozvo-
je v programovacím období 2007 – 2013 
a v monitorovacím výboru Opera ního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace. 

 Zástupci AVO jako lenové Rady programu 
EUREKA zajiš ují hodnocení nových pro-
jekt  programu EUREKA. Vzhledem k roz-
ší ení statutu Rady o program Eurostars, 
zajiš ují nejen hodnocení nových projekt , 
ale i kontrolní innost spojenou s poskytová-
ním  nan ní podpory projekt m Eurostars. 
K této innosti byly vydány i p íslušné 
„Pokyny“ a další formulá e pro p íjemce.

 V první polovin  roku se konala záv re -
ná oponentní ízení výzkumných zám -

r  (VZ) organizací jiných právních forem 
než VŠ a v.v.i. Výkonný p edseda AVO 
se z titulu funkce vedoucího hodnotící 
komise t chto výzkumných zám r  (tato 
komise MŠMT pracuje od r. 2003) zú ast-
nil ásti t chto oponentních ízení, kdy 
se jednalo p evážn  o výzkumné zám ry 
s „pr myslovou“ tématikou. Ve všech p í-
padech bylo konstatováno, že VZ splnily 
sv j ú el. Jejich p íjemci splnili nejen p -
vodn  deklarované cíle, ale vytvo ili i adu 
výsledk  podle RIV, které umožní jejich 
institucionální podporu v dalších letech 
(hodnocení podle RIV nebylo samoz ej-
m  v cílech VZ stanovených v r. 2003). 
P edevším však VZ pomohly t mto dnes 
p evážn  soukromým  rmám „p ežít“ ob-
dobí privatizace oborových výzkumných 
ústav , zkonsolidovat jejich ešitelské 
týmy a p isp t i podstatnou m rou ke zvý-
šení konkurenceschopnosti eské re-
publiky v daném oboru.

 Pokra ovala spolupráce se Svazem pr -
myslu a dopravy R a zejména spoluprá-
ce s AIP R na Technologickém pro  lu 

R, kde Asociace jako garant zajistila 
aktualizaci ásti údaj . 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 2011 (Týden 
výzkumu, vývoje a inovací v R) po ádané 
AIP R a vyzvala své leny k ú asti v sou-
t ži Cena Inovace roku 2011.

 AVO pokra uje ve spolupráci s eskou 
technologickou platformou rostlin-
ných biotechnologií jako její len.

 AVO se ú astní jako partner (bez  nan ní-
ho p ísp vku) i n kolika projekt  v rám-
ci OP VK a OP VaVpI. Spolupracuje tak 
na projektech Výzkumného ústavu pícni-
ná ského, Centra dopravního výzkumu, 
Technologického centra AV R a dalších. 

 Asociace výzkumných organizací byla op t 
požádána o komentá  k n kolika lánk m 
v asopise EKONOM, pojednávajících 
o výzkumných  rmách – lenech AVO. 

 Sekretariát AVO v souladu s usnesením 
valného shromážd ní AVO rozeslal všem 
len m Asociace Dohodu o úhrad  
lenských p ísp vk  a služeb poskyto-

vaných AVO. S pot šením lze konstato-
vat, i když došlo na základ  usnesení VS 
k dosti velkému zvýšení p íslušných ás-
tek, že lenové AVO berou své povinnosti 
vyplývající z jejich lenství v Asociaci vel-
mi 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 zprá-
vy z oblasti výzkumu a vývoje, upo-
zorn ní na termíny vyhlašovaných ve-
ejných sout ží na programy 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 konference, aktuální informace z EU, 
upozorn ní na nové legislativní doku-
menty a další informace. 

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

Tuto spole nost založila Asociace vý-
zkumných organizací p edevším proto, aby 
postupn  p evzala výzkumné aktivity dosud 
provozované Asociací. V minulých letech 
tak AVO, o.p.s. v jisté mí e inila, ale nejv t-
ší výzkumný projekt – Oborovou kontaktní 
organizaci AVO – stále ešila Asociace. 

Od r. 2011 však dochází k postup-
nému p edávání i této innosti z AVO 
na AVO,o.p.s., která se pro  lovala jako vý-
zkumná organizace podle zák. . 130/2002 
Sb., v platném zn ní. 

V rámci programu EUPRO II byl p ijat 
k podpo e její projekt Oborová kontaktní 
organizace cíleného výzkumu pro p ípra-
vu eských subjekt  k mezinárodní spo-
lupráci; r. 2013 -2014. Tento projekt za ala 
AVO, o.p.s. ešit od b ezna 2011. V souvis-
losti s tím došlo i k personálním zm nám 
v AVO i AVO, o.p.s. Projekt v letech 2011 
a 2012 navazuje na úsp šnou spoluprá-
ci AVO s Technologickým centrem AV R 
na projektu BISONet (sí  Enterprise Europe 
Network v R), kterou tímto rozší í. Od r. 
2013 pak projekt p evezme aktivity sou as-
né OKO AVO.

Zasedání p edsednictva AVO
P edsednictvo Asociace zasedalo: 

 25. 3. 2011 ve Výzkumném ústavu 
bramborá ském Havlí k v Brod, s.r.o.,

 21. 4. 2010 v ÚJV ež, a.s., bezprost edn  
po valném shromážd ní AVO;
Hlavní témata jednání: 

 viz výše uvedená témata;
 založení mediální komise AVO;
 jednání s PSP R ohledn  prosazení 
kandidát  AVO do Kontrolní komise TA R;

 jmenování tajemníka AVO (Jitka 
Schránilová);

 ukon ení lenství jednoho lena AVO.
Kontakt:
Asociace výzkumných organizací,
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
tel/fax: 241 493 138, tel. 239 041 998,
e-mail: avo@avo.cz,
www: http://www.avo.cz.

K. M.
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ú astní ady aktivit, zam ených na r zné 
cílové skupiny a spl ujících zmín né cíle. 
První akcí v eské republice byla lednová 
Snídan  v dky , která se konala na Akade-
mii v d v Praze a p i níž významné v dkyn  
diskutovaly na téma „Chemie v život , ženy 
ve v d , ženy v chemii“. Snídan  se zú ast-
nily prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. z Uni-
verzity Palackého v Olomouci, prof. Ing. Jitka 
Moravcová z VŠCHT Praha, prof. Ing. Ga-
briela Basa ová, DrSc. z VŠCHT Praha, 
Mgr. Jana Roithová, Ph.D. z P írodov decké 
fakulty UK Praha a Ing. Dana Nachtigalová, 
Ph.D. z Ústavu organické chemie a bioche-
mie Akademie v d R.

S p íchodem p ív tivého jarního po así od-
startovala také série akcí pro ve ejnost pod 
širým nebem. V kv tnu prob hla v pražských 
Dejvicích, sídle významných vzd lávacích in-
stitucí v oblasti p írodních a technických obo-
r , akce Chemie a paliva, kterou spole n  
s dalšími partnery uspo ádala VŠCHT Pra-
ha. Návšt vníci m li možnost prohlédnout si 
nap . automobily pohán né zemním plynem, 
mobilní laborato  pro analýzu pohonných 
hmot i se seznámit s alternativními palivy 
z vodních as, shlédnout mohli také atraktiv-
ní experimenty a chemickou show. Sou ástí 
programu byla panelová diskuze na téma 
„Energetické zdroje budoucnosti“ za ú asti 
expert  z VŠCHT Praha, Pražské plynáren-
ské a Ústavu jaderného výzkumu v eži, ur-
ená p edevším st edoškolák m. 
Bezkonkuren n  nejnabit jším m sícem 

z hlediska outdoorových akcí zam ených 
na propagaci a popularizaci v dy a che-

mie byl zatím jednozna n  erven, kdy se 
VŠCHT Praha zú astnila V dy v ulicích 
v Liberci a na Kladn  a Chemických jarmar-
k  v P íbrami, Liberci, Ostrav  a Pardubi-
cích, vždy za velkého zájmu žák  a studen-
t , kte í p icházeli v dopoledních hodinách 
organizovan  se svými t ídami, ale ti, které 
ukázky r zných v deckých institucí zauja-
ly, i samostatn  v odpoledních hodinách. 
Velkému zájmu nestudentské populace se 
t šily nap . stánky odkazující na zdravé po-
traviny, i naopak jejich falšování a k dalším 
ukázkám chemického výzkumu „v praxi“. 

Cílem chemických jarmark  je ukázat, že 
chemie není jen nep íliš populární školní 
p edm t i n co, co škodí našemu životní-
mu prost edí. Akce tohoto typu má ambici 
chemii nejen propagovat a popularizovat, 
ale také p edstavit chemii jako perspektiv-
ní v dní obor a nepostradatelnou sou ást 
našeho každodenního života. Cílovou sku-
pinou je p edevším mládež – st edoškolská 
i za základních škol. Dosavadní zkušenosti 
však také ukazují, že atraktivn  pojaté stán-
ky s dostatkem zajímavých demonstrací, 
sout ží a interaktivních experiment  upou-
tají pozornost generace p edškolních d tí 
i dosp lých všech v kových kategorií. Che-
mie nás totiž skute n  obklopuje na kaž-
dém kroku a každý z nás se s ní setkává.

ervnovými akcemi naše aktivity na tom-
to poli nekon í. Už v zá í se v Praze-Dejvi-
cích uskute ní V da v ulicích (20/9), která 
p edstaví r zné v dní obory, v pátek 23/9 
bude ást Vít zného nám stí op t pat it 
chemii, uskute ní se zde pro tento rok po-
slední Chemický jarmark, na kterém se 

Chemický jarmark v P íbrami, foto autorka

p edstaví ada institucí – st edních i vyso-
kých škol, soukromých  rem, ústav  Aka-
demie v d, atd. P ij te se podívat, okusíte 
chemii vlastními smysly. 

P. Kinzlová

Ukázky t íd ní odpadu u stánku spole nosti 
Eko-kom na jarmarku v P íbrami, foto autorka

Ukázky jednoduchých metod d kazu falšová-
ní potravin na libereckém chemickém jarmar-
ku, foto autorka.

Chemická show v podání Michaela 
Londesborougha, foto Z. Wagner

Vít zové Cen kvality a vrcholoví 
manaže i se setkali v Praze

V minulém ísle tohoto asopisu byla 
uve ejn na informace o tom, že eská 
spole nost pro jakost založila Centrum 
excelence, jehož hlavním posláním je pro-
pagovat Model excelence EFQM v eské 
republice a napomáhat zde jeho imple-
mentaci. Jednou z akcí, na kterých se toto 
centrum organiza n  podílelo, byla Kon-
ference vít z  Cen kvality. Uskute nila se 
14. ervna 2011 v Praze pod záštitou Rady 
kvality eské republiky a ve spolupráci 
s eskou manažerskou asociací.

Konference m la dva hlavní tematické 
bloky. První blok, moderovaný prezidentem 

eské manažerské asociace Pavlem Ka-
fkou, byl zam en na problematiku kvality 
ve ejných institucí. Práv  kvalitní fungování 

eských institucí (to znamená, že instituce 
napl ují svoje poslání za p im ených ná-
klad ) je z hlediska podnikatelské ve ejnosti 
jednou z klí ových podmínek pro zvýšení 
výkonnosti a konkurenceschopnosti eské 
ekonomiky. V rámci tohoto prvního bloku 
vystoupili, mimo jiných e ník , poslanec 
Evropského parlamentu Evžen Tošenovský 
a p edstavitel Svazu pr myslu a dopravy 

R Radek Špicar.
Cílem druhého programového bloku bylo 

prezentovat zkušenosti organizací, které p i 
zvyšování své konkurenceschopnosti apli-
kují proces sebehodnocení podle Modelu 
excelence EFQM a které v rámci tohoto pro-
cesu získaly ocen ní na národní i meziná-
rodní úrovni. Za eskou republiku vystoupil 
p edstavitel  rmy ARAMARK, která je lo -
ským vít zem Národní ceny kvality R. Ze 

Za p edsednickým stolem úvodního bloku 
„Kvalita institucí“: zleva R. Špicar (Svaz pr my-
slu a dopravy; Škoda Auto), moderátor P. Kafka 
( eská manažerská asociace) a E. Tošenovský 
(Evropský parlament).
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zahrani í se zú astnil nap íklad p edstavi-
tel  rmy RICOH Deutschland, vít ze ceny 
kvality v N mecku, a p edstavitelka  rmy 
VAMED-KMB, která získala v roce 2010 me-
zinárodní (evropskou) cenu EFQM. Všichni 
p edstavitelé ocen ných  rem prezentovali 
svoje zkušenosti s procesem sebehodnoce-
ní, se zlepšovacími projekty, a hlavn  s vý-
slednými hmatatelnými bene  ty.

Tato konference byla dobrou p íležitostí 
nejen pro pasivní p ijímání inspirativních 
nápad , ale ú astníci z ad poslucha  
i p ednášejících m li dostate né množství 
p íležitostí i pro neformální vým nu názor  
a zkušeností. eská spole nost pro jakost 
p edpokládá zopakování této akce tradi n  
po dvouletém intervalu, tedy v roce 2013. 

Petr Koten
eská spole nost pro jakost

Kongres EOQ 
Letošní vrcholná evropská – a zárove  

i sv tová – akce v oboru managementu 
kvality, 55. kongres Evropské organizace 
pro kvalitu (EOQ), se konal ve dnech 21. 
až 23. ervna v Budapešti. Byl po ádán 
v rámci ma arského p edsednictví EU. 
A  místo konání bylo „za humny“, es-
kou republiku zde zastupovali pouze ty-
i ú astníci – t i p edstavitelé eské spo-

le nosti pro jakost a spolu s nimi ješt  
další len SJ, lo ský European Quality 
Leader Milan Hutyra z Ostravy.

Na evropských kongresech se pokaž-
dé setkáváme i s mnoha mimoevropskými 
p ednášejícími a dalšími ú astníky, letošní 
kongres však svým významem p ekonával 
hranice Evropy i nomináln , nebo  byl záro-
ve  koncipován jako Sv tový kongres kva-
lity. Zú astnilo se ho p ibližn  600 delegát  
z více než 60 zemí. Logicky zcela jasn  
p evažovali ú astníci z Ma arska, dále pak 
m li silné zastoupení odborníci z íny. 

Všichni zástupci SJ, jmenovit  místo-
p edseda spole nosti pro mezinárodní vzta-
hy Jan Hnátek, výkonný editel Petr Koten 
a editelka úseku pro certi  kaci osob Ro-
mana Hofmanová, vystoupili na kongresu 
aktivn  se svými p ísp vky, navíc se n kte í 
z nich zú astnili zasedání orgán  EOQ, jako 
jsou PRU (Personal Registration Unit) a Ge-
neral Assembly. 

A co významného kongres, jehož mottem 
bylo Navigating Global Quality in a New Era, 
p inesl a jaké poznatky a zážitky si z kongresu 
naši ú astníci odnesli? Odpovídá Petr Koten:

Letošní kongres byl svým rozsahem 
témat a po tem p ednášejících (cca 
150) natolik bohatý, že každý ú astník 

si mohl najít „své“ téma. Samoz ejm  
zajímavé byly p ednášky v rámci plenár-
ních zasedání, kde vystoupil i eskému 
publiku dob e známý Gregory H. Watson 
s p ednáškou na téma návratu k základ-
ním princip m managementu kvality. Asi 
nejv tším p ínosem (s ohledem na mož-
nost aplikace získaných informací v pra-
xi) byla ú ast na sekcích a p ednáškách, 
které byly zam eny na automobilový 
pr mysl, zajiš ování kvality v leteckém 
pr myslu, spole enskou odpov dnost 
organizací a kvalitu ve ve ejném sektoru. 
Inspirativní byly rovn ž p ípadové studie 
na téma cesta k excelenenci. Na p ípa-
du dvou organizací bylo prokázáno, že 
opakované sebehodnocení (nap . podle 
modelu EFQM i v rámci modelu americ-
ké Ceny Malcolma Baldrige) a realizace 
projekt  zlepšování vede ke zvyšování 
výkonnosti a konkurenceschopnosti or-
ganizací.

Samoz ejm  nelze opomenout ani spo-
le enský rozm r akce, možnost osobn  
se potkat se zástupci r zných partner-
ských organizací. 

Nabízí se ješt  jedna otázka: Pro  je 
na kongresech evropské „kvalitá ské“ orga-
nizace, ale i na dalších významných mezi-
národních akcích ú ast z R tradi n  tak 
malá? A není to pro naše odborníky,  rmy 
i t eba organizace ve ejné sféry výrazný 
hendikep ve srovnání s jejich zahrani ními 
kolegy a konkurencí?

Na tuto otázku bych také rád znal od-
pov . P í in bude jist  n kolik, dovo-
lím si však zaspekulovat nad tou podle 
mého názoru nejd ležit jší. Manage-
ment našich organizací pravd podobn  
up ednost uje „rychlé zisky“. Skute -
n  nelze asi o ekávat, že ú ast na této 
konferenci, získání a vým na informací 
vyd lá i ušet í  rm  v p íštím m síci 
výraznou sumu; spíše z této ú asti m že 
vyplynout dlouhodob jší zlepšovací pro-
jekt. Trochu jinými slovy, management 
 rem není p esv d en o tom, že by se 

ú ast na této akci prokazateln  vyplatila.
P íští, 56. kongres EOQ se bude konat 

ve dnech 14. a 15. ervna 2012 v n mec-
kém Frankfurtu nad Mohanem (tedy op t 
„co by kamenem dohodil“). Jeho mottem 
bude Made in Quality – Made for Success.

Zden k Svatoš 
SJ

Inovace (v) Modelu excelence 
EFQM

Podporování krea-
tivity a inovací je jed-
nou z osmi základ-
ních koncepcí exce-
lence. Jako tv rce 
Modelu excelence 
EFQM a ši itel prin-
cip  trvale udržitelné 
excelence by m lo EFQM jít ostatním or-
ganizacím v napl ování základních kon-
cepcí excelence, a tedy i této, p íkladem. 
Že tomu tak skute n  je, dokazuje i re-
vize Modelu, která mimo jiné zd raznila 
roli kreativity a inovací v udržení a r s-
tu konkurenceschopnosti organizací, 
a založení tradice jejího opakování. Ak-
tuálním výsledkem je Model excelence 
EFQM 2010.

Nejen v dob , kdy se organizace musejí 
vyrovnávat se situací ovlivn nou globální 
ekonomickou krizí, m že Model excelen-
ce EFQM hrát významnou roli jako nástroj 
identi  kace silných a slabých stránek orga-
nizace, p ehodnocování  remní strategie 
založené na pot ebách a o ekáváních za-
interesovaných stran i v rozvoji strategií 
a politik, které jim mají pomoci negativním 
vliv m odolat. 

Ekonomické trendy, úrove  poznání, 
odezva od partner  i samotný fakt, že byl 
koncept Modelu v nezm n né podob  vy-
užíván od roku 2003, vyvolaly pot ebu ho 
aktualizovat. Hlavním požadavkem se stala 
revize celého konceptu a jeho jazyka a vy-
tvo ení Modelu pro budoucnost. 

eská republika a eská spole nost 
pro jakost reagovaly na aktualizaci Mode-
lu obratem. Jako v bec první zem  jsme 
upravili metodiku Národní ceny kvality, je-
jíž minulý ro ník již pln  odpovídal nové 
verzi Modelu. Vydali jsme novou p íru ku 
Model excelence EFQM i publikaci Zá-
kladní koncepce excelence a naši lekto i 
a konzultanti procházejí pr b žným vý-
cvikem, abychom mohli nadále poskyto-
vat licencované produkty a služby EFQM 
v eské republice. 

Inovace Modelu excelence EFQM
V em se aktualizovaný Model excelence 

EFQM 2010 liší od p vodní podoby?
V první ad  je zlepšením plné a d sled-

né propojení t í hlavních sou ástí Modelu: 
základních koncepcí excelence, Modelu ex-
celence EFQM a logiky RADAR. Jednotlivé 
body obsažené v základních koncepcích se 
p ímo odrážejí v bodech jednotlivých krité-
rií. Jejich formulace byla zjednodušena tak, 
aby vypovídala o konkrétních innostech 
excelentních organizací a jazyk Modelu se 
stal srozumitelným pro všechna pr myslová 
odv tví. 

Pozornost je soust ed na na klí ové 
výsledky výkonnosti a dosažení trvale 
udržitelné excelence. Rovn ž bylo zjed-
nodušeno rozd lení vah jednotlivých kritérií. 
Krom  kritérií Zákazníci – výsledky a Klí-
ové výsledky, která mají váhu 15 %, mají 

všechna ostatní kritéria shodn  po 10 %. 
Novinkou v Modelu excelence EFQM 2010 
je i d raz na témata, jakými jsou nap . již 
zmín ná kreativita a inovace, trvale udr-
žitelný rozvoj, agilnost organizace, man-
agement rizik, ízení/správa organizace, 
propagace produkt  a služeb nebo doda-
vatelské vztahy.

Inovace v Modelu excelence 
FQM

Pro dynamiku Modelu excelence EFQM 
je nesmírn  d ležitý princip u ení se, 
kreativity a inovací. U ení se na zákla-
d  realizace kreativních a inovativních 
myšlenek p sobí na zlepšování kritérií 
v oblasti p edpoklad , což se obratem 
promítne i do ásti výsledkové, a tudíž 
i do celkového zlepšení výkonnosti or-
ganizace.

V p edcházejícím p ísp vku v minulém 
ísle tohoto asopisu (ip&tt 2011/2, str. 

20), kde jsme p edstavovali nov  založe-
né Centrum excelence SJ, jsme uvedli 
zn ní základní koncepce excelence tý-
kající se inovací: „Excelentní organiza-
ce generují zvýšenou hodnotu a úrovn  
výkonnosti prost ednictvím neustálých 

T i ze zahrani ních p ednášejících: paní S. 
Kern (VAMED-KMB, Rakousko), P. Gemoets 
(EFQM) a U. Jungk (RICOH Deutschland).
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a systematických inovací s využitím krea-
tivity svých zainteresovaných stran.“ Dnes 
se podíváme konkrétn ji na její obsah 
a praktickou aplikaci.

Excelentní organizace v dí, že jejich bu-
doucí úsp ch je podmín n systematickou 
prací s inovacemi. Nyní nehovo íme o vy-
rovnávání se s externími vlivy, jakými je 
nap . všeobecný vývoj v oblasti technologií, 
ale o pot eb  inovací uvnit  organizace, tj. 
kontinuálního zdokonalování nabízených 
produkt  a služeb a zvyšování efektivnosti 
proces  a využívání zdroj , které k jejich 
vzniku vedou. V dnešním sv t  globální 
konkurence je význam výzkumu a vývoje 
hmatateln jší než kdy d íve. 

Organizace usilující o excelentní vý-
konnost aktivn  vytvá ejí podmínky 
a p íležitosti k inovacím, stanovují jasné 
inova ní zám ry, podporují angažova-
nost pracovník  na inovacích a vytvá ejí 
kulturu podnikání, která inovace oce u-
je. Inovace jsou jimi využívány zp so-
bem, který p esahuje technické zm ny 
a odhaluje nové zp soby vytvá ení p i-
dané hodnoty zákazník m, nové zp so-
by práce a nové zp soby využívání part-
nerství, zdroj  a kompetencí. 

Inovace jsou využívány ke zvýšení dob-
rého jména organizace a jejího image, což 
podporuje získávání nových zákazník , 
partner , ale i nových talentovaných pracov-
ník  podmi ujících další rozvoj organizace. 
Pro excelentní organizace je nezbytné, aby 
m ly otev ený zp sob myšlení a využívaly 
kreativity jako reakce na okolní výzvy. Pro 
povzbuzení generování inova ních myšle-
nek je t eba vytvo it procesy, které umožní 
dané inovace realizovat, ale rovn ž i hodno-
tit jejich dopad a p idanou hodnotu.

Jak již bylo uvedeno v p edcházejí-
cím výše zmín ném p ísp vku, eská 
spole nost pro jakost jakožto národní 
partner EFQM p evzala odpov dnost 
za p enos produkt  EFQM do podmínek 

eské republiky. Nabízí základní publi-
kace k Modelu excelence EFQM 2010, 
licencovaný kurz Cesta k excelenci, je-
hož cílem je ú astník m zprost edkovat 
zkušenosti s provád ním sebehodno-
cení organizace, následnou identi  kací 
silných stránek i oblastí pro zlepšování 
a se stanovením priorit pro projekty zlep-
šování a jejich následnou realizaci, a je 
oprávn na ud lovat mezinárodní uznání 
v podob  prvního stupn  excelence Co-
mmitted to Excellence. Prost ednictvím 
Centra excelence je také odborným ga-
rantem program  Národní ceny kvality 

R, založených na inovovaném Modelu 
excelence EFQM 2010 a pln  respektují-

cích a akcentujících všechna v n m ob-
sažená zdokonalení.

V p ípad  zájmu o více informací se, pro-
sím, obra te na Centrum excelence SJ.

Kontakt: 
Mgr. Danuše Svobodová, manažerka 
Centra excelence SJ,
tel.: +420 221 082 269,
mobil: +420 602 176 777,
e-mail: svobodova.danuse@csq.cz

Danuše Svobodová
SJ, Centrum excelence

Evropský týden kvality v R 2011 
Mezinárodní konference, kterou 

v Praze jako každoro n  uspo ádá es-
ká spole nost pro jakost v rámci Evrop-
ského týdne kvality (EQW) v R a Lis-
topadu – M síce kvality, se letos usku-
te ní shodou okolností v p esn  stej-
ných dnech jako loni: 3. a 4. listopadu. 
Slavnostní ve er ve Špan lském sále 
Pražského hradu s p edáním Národní 
ceny kvality R, který bude za ú asti 

vysokých státních p edstavitel  a dal-
ších osobností hospodá ské, odborné 
i politické sféry tradi n  vyvrcholením 
akcí v rámci EQW v R, se bude konat 
ve tvrtek 10. listopadu. Jeho hlavním 
po adatelem je Sdružení pro oce ová-
ní kvality a krom  Národní ceny kvality 
a Národní ceny za spole enskou od-
pov dnost zde budou p edána i další 
vysoká ocen ní, mj. Cena Anežky Žalu-
dové a titul Manažer kvality roku ud -
lované eskou spole ností pro jakost. 
A na oblíbený Ve er s eskou kvalitou, 
jehož hlavním po adatelem je Národní 
informa ní st edisko podpory kvality 
(NIS-PK) je t eba si rezervovat ve erní 
hodiny prvního dne konference, tedy 4. 
listopadu 2011. 

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

kvality po ádaných v R jako sou ást Ná-
rodního programu kvality vyhlašovaného 
Radou kvality R, jenž je pro naši odbornou 
i širší ve ejnost už po adu let s listopado-
vými dny pevn  spojen, vás na tomto míst  
pravideln  informujeme (naposledy to bylo 
v ip&tt 2010/3, str. 23, a návazn  pak v ip&tt 
2011/1, str. 18). Také srovnání s obdobn  
tradi ní akcí, jakou je „Týden výzkumu, 
vývoje a inovací v R“ – INOVACE s p í-
slušným letopo tem, nezbývá než zde vždy 
znovu opakovat. 

Úst edním mottem letošního EQW je 
„Quality for best impact“, jeho eská 
verze „Kvalitou k nejlepším výsledk m“ 
je jako obvykle i názvem výše zmín né 
pražské mezinárodní konference.

Program konference je v ase uzáv rky 
tohoto ísla ip&tt ješt  v jednání a bylo by 
p ed asné jej zde by  jen jako p edb žný 
uvád t. Je však možné p ipomenout, že 
jedním z klí ových e ník  plenárního jed-
nání prvního dne bývá tradi n  vít z mi-
nulého ro níku prestižní sout že Manažer 
roku a že absolutním vít zem této sout že 
se za minulý rok poprvé v historii stala žena 
– Senta ermáková ze spole nosti Hewlett-
-Packard. Její odborné zam ení a erudi-
ce i prezenta ní styl a schopnosti jsou pro 
všechny ú astníky konference velkým p í-
slibem. 

Sou ástí úvodního plenárního bloku pro-
gramu konference bude jako každoro n  
i vyhlášení výsledk  sout že o Cenu Fran-
tiška Egermayera za nejlepší studentské 
práce, organizované letos již sedmým ro-
kem eskou spole ností pro jakost, a slav-
nostní p edání cen nejúsp šn jším studen-
t m ve ty ech kategoriích.

Naproti tomu novinkou bude p ed slav-
nostním ve erem 10. listopadu seminá  
k Národní cen  kvality, v novaný jednak po-
kro ilým nástroj m ízení, jednak zkušenos-
tem vít z  cen kvality a také cen za spole-
enskou odpov dnost, zejména s ohledem 

na prokázané p ínosy úsp šné ú asti orga-
nizací v t chto sout žích.

Aktuální informace o výše uvedených 
i dalších akcích v rámci Evropského týdne 
kvality v R a Listopadu – M síce kvality 
v etn  možností p ihlášení se k ú asti, p íp. 
i k marketingovému partnerství, naleznete 
na webových stránkách www.csq.cz, www.
npj.cz a www.sokcr.cz.

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

Jeden ze st žejních p ísp vk  mezinárodní 
konference 3. listopadu by m la p ednést 
Senta ermáková, absolutní vít zka sout -
že Manažer roku 2010. Foto SJ – Zden k 
Svatoš.
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NANOmembrána
Unikátní nanomembránu, která výrazn  

zvýší komfort sportovního oble ení, vyvinul 
Roman Knížek na kated e hodnocení textilií 
FT TUL.

Unikátní nanomembránu, která výraz-
n  zvýší komfort sportovního oble ení, 
vyvinul Roman Knížek, student dok-
torského studia, na kated e hodnocení 
textilií Fakulty textilní Technické univer-
zity v Liberci. Téma zadala a výzkum  -
nancovala pražská  rma Viola EU s.r.o., 
výrobce plášt nek, nepromokavých tu-
ristických bund a oble ení pro rybá e 
a jachta e atd. 

kou o této hodnot  za ne voda prosako-
vat až p i této výšce vodního sloupce, p i-
emž norma stanovuje odolnost proti vod  

od 1 300 mm.
„Jsme dobrou ukázkou spolupráce  rmy 

a akademické p dy na ešení konkrétní-
ho a praktického problému, který výrazn  
zlepší vlastnosti ur itého výrobku. Nyní je 
pot eba p ejít z laborato e do pr myslové 
výroby. Již jsme zahájili jednání s potenci-
álním odb ratelskými  rmami, které se za-
bývají šitím sportovních oblek , a v lednu 
p íští rok p edstavíme sportovní oble ení 
v Mnichov . Na trh bychom cht li uvést vý-
robky s „libereckou membránou“ pro zimní 
sezónu 2012,“ ekl jednatel  rmy Viola EU 
s.r.o. Zden k Chaloupka s tím že  rma bude 
ve spolupráci s Technickou univerzitou v Li-
berci pokra ovat a po ítá i s dalšími inves-
ticemi do vývoje výrobk  opat ených touto 
membránou.

Spot eba elektrické energie
tramvají

M ením spot eby elektrické energie 
t í typ  tramvají T3 na libereckých tratích 
se zabývá tým Ji ího Kubína z Fakulty 
mechatroniky, informatiky a mezioboro-
vých studií Technické univerzity v Liber-
ci v rámci spole ného projektu se statu-
tárním m stem Liberec. Zadavatelem je 
m sto Liberec, které zajiš uje  nancová-
ní a rozvoj ve ejné dopravy v Liberci.

V Liberci jezdí 66 tramvajových voz , kte-
ré jsou postupn  kompletn  modernizová-
ny a vybavovány novým systémem ízení, 
který umož uje p i brzd ní návrat elektrické 
energie zp t do trolejí. „Cílem projektu je 
porovnat spot ebu energie u starých tram-
vají s klasickou odporovou výzbrojí, u kte-
rých je rychlost ízena zapojováním odporu 
do obvodu kotvy a u voz  ízených prost ed-
nictvím polovodi ových transistor. Z toho 
lze pak mimo jiné odvodit i dobu návratnosti 
investic do inovací tramvajových voz ,“ p i-
blížil projekt Ji í Kubín.

mické rozhodování, jak nakládat s vozovým 
parkem a kde hledat další  nan ní úspory. 
S v deckými týmy technické univerzity plá-
nujeme další projekty týkající se p edevším 
úspory energií, a to zejména projekty spo-
lu  nancované Evropskou unií,“ p iblížil cíl 
projektu Radek Chobot z odboru technic-
ké správy ve ejného majetku Statutárního 
m sta Liberec

Laicky se dá íci, že u tramvaje s moder-
ním typem tranzistorového ízení se p i brz-
d ní zm ní funkce motoru a stane se z n j 
generátor, který vyrábí elektrickou energii. 
Pracovníci FM TUL si ov ili svoje výpo ty 
tento týden p i unikátním no ním m e-
ní v dob  od p l druhé do p l tvrté ráno, 
kdy v Liberci tramvaje nejezdí. „Unikátnost 
no ního m ení spo ívala v tom, že na trati 
byla pouze jediná tramvaj a spot eba nebyla 
zkreslená. Vid li jsme, jak sí  reaguje na je-
den v z a jsme z toho schopni spo ítat mimo 
jiné ztráty v kabelech a v trolejovém vedení. 
M ení prokázala, že nová polovodi ová 
výbava tramvaje ušet í p i brzd ní zhruba 
dvacet procent elektrické energie, která 
se vrací zp t do troleje. Starý typ tramvaje 
spot ebuje p i svém provozu na jeden ujetý 
kilometr zhruba 4,2 kWh elektrické energie, 
modernizované sta í 2,7 kWh. Tuto ener-
gii je možné využít nap íklad pro napájení 
dalších tramvají nebo k vytáp ní výhybek 
a tramvajových ostr vk ,“ ekl prod kan FM 
TUL Aleš Richter s tím, že m ení budou po-
kra ovat, aby se výsledky porovnávaly i p i 
odlišných klimatických podmínkách.

Podle editele DPMLJ Ji ího Veselky za-
platí ro n  podnik za elektrickou energii 
na tramvajových tratích zhruba 14 milion  
korun. „Inovace vozového parku je nutná 
a vým na systém  ízení, jak je vid t, p iná-
ší zajímavé úspory. Dvacet procent p edsta-
vuje zhruba t i miliony ro n ,“ íká Veselka.

Technická univerzita v Liberci a statutární 
m sto Liberec spolupracují na ad  projek-
t . Tramvajové dopravy se týkají nap íklad 
ješt  spole né projekty zam ené na pláno-
vání údržby.

Výzkum biologického išt ní
pr myslových vod

Na vývoj pleteniny z p íze s nano-
vlákenným povrchem se zam uje 
v sou asné dob  tým Tomáše Lederera 
v Laborato i biotechnologií Ústavu pro 
nanomateriály, pokro ilé technologie 
a inovace (CxI) Technické univerzity v Li-
berci. Cílem je vyvinout nanovlákenný 
nosi  biomasy pro intenzi  kaci biologic-
kých istíren odpadních vod, zejména 
pr myslových. Výhodou nanovlákenné-
ho nosi e je vysoký speci  cký povrch 
a jeho morfologie, které zna n  urychlují 
primární záchyt bun k mikroorganism  
a následnou tvorbu kolonií vytvá ející 
pozd ji stabilní bio  lm.

„D ležité je, aby nosná sí  z pleteniny m la 
voliteln  široká oka pro daný typ odpadní 
vody, aby se maximalizoval povrch nosi e 
a aby se na ní dob e uchytily a rostly mikro-
organismy, které dokážou istit kontaminova-
né vody. To znamená, že hledáme optimální 

Roman Knížek m í hydrostatickou odolnost 
textilie s nanomembránou opat enou speciál-
ním  lmem. M ení prokázala, že hydrostatic-
ká odolnost je podstatn  vyšší.

Nová membrána zvyšuje komfort spor-
tovního oble ení. Bundy opat ené novou 
nanomembránou nejen že neprofouknou, 
ale také se v nich lov k nezapotí a ne-
promokne. Na vývoj unikátní membrány 
se Roman Knížek zam il p ed dv ma 
lety, když za al pracovat na své diplomové 
práci pod vedením prof. Old icha Jirsáka. 
„Výrobc m sportovního oble ení d la-
la nejv tší problém paropropustnost. To 
znamená, že v nepromokavých bundách 
se lov k velmi asto zapotí,“ íká Roman 
Knížek, kterému se poda ilo pod vedením 
a s pomocí zkušených školitel  z TUL ten-
to praktický problém vy ešit. Došel tak da-
leko, že si mohl nechat sv j unikátní objev 
patentovat. D ležité podle n j je také to, 
že výrobky s unikátní membránou budou 
cenov  dostupné.

Nová membrána využívá vlastností na-
novláken vyrobených elektrospinningem. 
Nanomembrána je opat ena speciálním 
 lmem, který výrazn  zvýší hydrostatickou 
odolnost (výška vodního sloupce) a záro-
ve  nedojde k ucpání nanopór  ne isto-
tami a tím se výrazn  prodlouží životnost 
membrány.

Vlastnost textilií ur uje do zna né míry 
výparný odpor (Ret). M í se v jednotkách 
Pa.m2/W a vyjad uje odpor, který klade 
daná textilie prostupu vodní páry (potu). 
Paropropustnost „liberecké membrány“ se 
pohybuje na hodnot  Ret od 1.5, p i emž 
nejlepší membrány mají Ret 3 a pr m r 
se pohybuje okolo Ret 10 a více. Navíc 
membrány mají výšku vodního sloupce 
i více než 50 000mm. To znamená, že lát-

Ji í Kubín p i no ním m ení spot eby ener-
gie v tramvaji

Podle Radka Chobota z odboru technic-
ké správy ve ejného majetku Statutárního 
m sta Liberec p ijde kompletní moderniza-
ce jedné tramvaje v etn  karoserie elek-
trické výzbroje na 7,5 mil K . V sou asné 
dob  jsou takto rekonstruovány 24 tramvaje 
a Dopravní podnik m st Liberec a Jablo-
nec bude podle Chobota v rekonstrukcích 
pokra ovat i nadále. „Univerzita nám svým 
m ením dává podklady pro další ekono-
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pr nik mezi hustotu pokryvu nosné nit  na-
novlákny oproti kolonizaci mikroorganism ,“ 
vysv tlil Lederer. Zd raznil, že d ležitým kri-
tériem hledané hodnoty je i p ijatelná  nan -
ní náro nost výroby jak nanovlákenné p íze 
tak výsledné pleteniny, aby se metoda išt ní 
vod mohla rozší it do praxe.

P ipomn l, že p i výzkumu spolupracuje 
jeho tým již n kolik let s profesorem Old i-
chem Jirsákem, autorem revolu ní techno-
logie výroby nanovláken v pr myslové praxi 
– elektrospinnningu. „Na p ípravu p íze vyu-
žíváme profesorem Jirsákem ov enou tech-
nologii. Vždy nám dodá n kolik vzork  p íze 
s r znou hustotou nanovlákenného pokryvu 
a testujeme, jak rychle se vytvo í požadova-
ný bio  lm a jak je kvalitní a trvanlivý,“ doplnila 
lenka výzkumného týmu Lucie K iklavová. 

Stejn  tak probíhá i ov ování vhodného typu 
pleteniny pro  nální výrobu plošné textilie 
jako výsledného nosi e biomasy.

Libereckým v dc m se poda ilo vyvinout 
lineární útvar nanop ízí, kdy je nosná poly-
esterová nit spirálovit  ovíjena polyuretano-
vou sítí nanovláken. A protože je pot eba ji 
zpracovávat textilními technologiemi, je ješ-
t  obto ena  xa ní nití. „Skupina profesora 
Jirsáka zvolila pro  nální p ípravu textilie 
pletení a tím jsme dosáhli možnosti nasta-
vovat mezerovitost podle toho, jak mikro-
organismy nosi em pror stají, a vytvá ejí 
tak bio  lm až n kolik milimetr  vysoký,“ vy-
sv tluje Lederer s tím, že použití  xa ní nit  
vy ešilo primární narušování nanovlákenné 
vrstvy p i zpracování p íze a následn  pak 
i v bioreaktorech.

„Podle dosavadních výsledk  a porovná-
vacích zkoušek s b žnými komer ními no-
si i m žeme konstatovat, že nanovlákenné 
nosi e mají výhodu zejména na za átku 
procesu, kdy se postupn  vytvá í požado-
vaný bio  lm. Mikroorganismy se na nich 
lépe uchycují a rychleji vytvá ejí pot ebné 
kolonie. To znamená, že istírna se rychleji 
zapracuje,“ p iblížil význam nových nosi  
Lederer. Pozd ji už rozdíly nejsou podle n j 

tak výrazné, proto má výzkum libereckých 
v dc  význam zejména pro išt ní pr my-
slových vod kontaminovaných toxickými 
biostatickými látkami (kyanidy, anilin, fenoly, 
chloraminy…), které omezují r stové mož-
nosti mikroorganism  p i primární tvorb  
bio  lmu. Uplatní se také v p ípadech, kdy je 
pot eba bio  lm a tedy funkci istíren rychle 
obnovit po provozn  b žných mimo ádných 
stavech nebo p i haváriích. 

Databáze podmínek obráb ní
Obsáhlou databázi informací o vlivu 

ezných podmínek p i obráb ní na jakost 
vyráb ných strojních sou ástí p eda-
la nedávno katedra obráb ní a montá-
že Fakulty strojní Technické univerzity 
v Liberci  rm  TOS Varnsdorf, a.s. Je to 
výsledek t íletého výzkumu integrity po-
vrchu r zných dynamicky namáhaných 
sou ástí vyráb ných v této  rm .

Výzkum provád la katedra ve spolupráci 
s laborato í rentgenové difrakce z Fakulty ja-
derného a fyzikálního inženýrství na VUT 
Praha. Výsledky výzkumu poslouží zejmé-
na p i optimalizaci technologických postup  
používaných p i výrob  sou ástí stroj .

„Pokud je mi známo, jedná se o jednu 
nejv tších databází parametr  integrity po-
vrchu zam ených na konkrétní sou ásti 
z jedné  rmy v eské republice. Na základ  
získaných a vyhodnocených údaj  si m že 
 rma vybrat nejvhodn jší technologické po-
stupy, nástroje a kone n  i nejlepšího doda-
vatele,“ uvedl vedoucí katedry Jan Jersák.

P i produktivním obráb ní sou ástí mo-
derními nástroji mohou teploty na povrchu 
a v tenké povrchové vrstvi ce pod povrchem 
sou ásti dosahovat hodnot až okolo tisíce 
stup  celsia. Vlivem mechanických defor-
mací vyvolaných b item ezného nástroje 
a vznikajícího tepla dochází v této tenké 
vrstvi ce k ovlivn ní vlastností obrobeného 
materiálu. Výsledné materiálové vlastnosti 
v této tenké vrstv  pak nejsou stejné jako 
vlastnosti základního materiálu. Toto ovliv-
n ní se stává ur itým znakem vyrobené 
sou ástky a m že rozhodnout o tom, zda 
sou ástka bude v ur itém stroji nebo za í-
zení fungovat správn  nebo zda naopak ne-
vznikne nebezpe ná trhlina, která se velmi 
rychle rozší í a zp sobí poškození sou ás-
ti a následnou havárii. Význam poznatk  
o skute né velikosti ovlivn ní materiálových 
vlastností v povrchové vrstv  vzr stá p ímo 
úm rn  tomu, jaká škoda m že vzniknout 
p i poškození dané sou ásti. Proto jsou 
poznatky d ležité zejména u takových sou-

ástí, které jsou ve strojích namáhány opa-
kovaným zatížením, nap . sou ásti motor  
v automobilech nebo turbín v letadlech p í-
padn  v energetických za ízeních.

Cílem výzkumu byla detailní analýza ma-
teriálových vlastností sou ástí jednak na je-
jich povrchu a v p íslušné tenké podpovr-
chové vrstv  a porovnání t chto vlastností 
s vlastnostmi základního materiálu. Souhrn-
n  lze tuto analýzu ozna it jako hodnocení 
parametr  integrity povrchu.

V podstat  se jedná o následující 
hodnocení:

 geometrie obrobeného povrchu
– parametry drsnosti povrchu obrobené 
plochy,

 fyzikáln  mechanických vlastností 
povrchové vrstvy
– tvrdost povrchu a zpevn ní v povrchové 
vrstv ,

 fyzikáln  – chemického stavu povrchové 
vrstvy
– strukturní a fázové zm ny v povrchové 
vrstv ,
– smysl a velikost zbytkových nap tí 
v povrchové vrstv .

TOS Varnsdorf, a.s. je p edním výrobcem 
horizontálních frézovacích a vyvrtávacích 
stroj  a obráb cích center. Tyto stroje se 
pak používají t eba pro obráb ní kol vlako-
vých souprav metra, pro obráb ní kruho-
vých drah tankových v ží nebo pro opra-
cování sou ástí rotor  v trných elektráren. 
Náro nost výroby vyžaduje d kladnost p i 
stanovení technologických postup  zvlášt  
v silném konkuren ním prost edí, kdy musí 
úsp šná  rma stále inovovat technologické 
procesy za ú elem výroby nov  vyvinutých 
obráb cích stroj .

„P i našem výzkumu byly podrobn  hod-
noceny také eln  frézované kalené ocelové 
lišty. Tyto lišty jsou polotovarem pro vodicí 
plochy zejména t ch nejv tších vyvrtávacích 
stroj , které  rma TOS Varnsdorf, a.s. vyrá-
bí. Zkoumali jsme nap íklad vzorky kalených 
ocelových lišt obrobených frézovacími hlava-
mi z osmi r zných, sv tov  renomovaných 
 rem. Všechny  rmy dostaly od TOSu Varns-
dorf, a.s. stejný úkol:dle stanovených kriterií 
daných výkresovou dokumentací kalené lišty 
obrobit co nejlépe. Firmy pro obráb ní pou-
žily r zné výrobní postupy. Postupy se lišily 
nap íklad pr m rem frézovacích hlav i jejich 
otá kami p i ezání, druhem a geometrií b i-
tových desti ek a jejich po tem ve frézovací 
hlav  i zp sobem chlazení. Všechny obro-
bené lišty jsme potom podrobn  zkoumali 
a vyhodnotili jejich vlastnosti,“ p ibližuje práci 
svého týmu Jan Jersák.

Díky Technické univerzit  v Liberci získa-
la  rma TOS Varnsdorf, a.s. užite né údaje 
a má nyní jasnou p edstavu, jaký zp sob 
obráb ní je pro ni nejvhodn jší. „Ukazuje 
se, že z hlediska integrity povrchu není zda-
leka vše ideální, proto máme v plánu ve vý-
zkumu pokra ovat“, dodal Jersák.

Ekologické aplikace
pro geopolymerní kompozity

Perspektivní aplikace geopolymerních 
kompozit  je jednou z oblastí, na kterou 
se soust edí v dci v Ústavu pro nano-
materiály, pokro ilé technologie a inova-
ce Technické univerzity v Liberci (CxI)v 
programu materiálový výzkum. Výzkum 

Vzorek_mikro_050x-2 Mikrofotogra  e zobra-
zující detailní pohled na vlhký nanovlákenný 
nosi . Bio  lm pror stá jednotlivé nit .

Tomáš Lederer odebírá vzorky nosi e

Vzorek_mikro_050x-1 Mikrofotogra  e zobra-
zující detailní pohled na suchý nanovlákenný 
nosi . Stabilita bio  lmu je vysoká i po vysu-
šení vzorku.
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probíhal v rámci projektu Ministerstva 
pr myslu a obchodu R ve spolupráci 
s Ústavem anorganické chemie v Ústí 
nad Labem.

„V první fázi výzkumu jsme stanovili 
metodiku p ípravy z geopolymeru, který 
na trhu sice je, ale praktické využití je za-
tím sporné. Nám se poda ilo podle vlastního 
metodického postupu vyrobit z geopolyme-
ru kompozitní materiály, u nichž už dob e 
známe vlastnosti a jsme schopni navrhnout 
konkrétní aplikace. Na základ  výsledku 

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSTVÍ

TPS vstupuje do 3. roku innosti

 odkazy na evropské priority ve strojíren-
ství

 další informa ní kanály (profesní sdru-
žení, výzkumné instituce v R a EU, vý-
znamné projekty, publikace, konference 
a vzd lávací instituce)

V záv ru publikace je uveden seznam 
v etn  kontakt  na vznikající výzkumné 
ústavy podporované z programu Výzkum 
a vývoj pro inovace (VaVpI).

Ve t etí etap  projektu bude TPS zpra-
cován Implementa ní ak ní plán. Cílem 
plánu je zajišt ní diseminace strategických 
dokument  TPS. Jedná se hlavn  o pln ní 
strategických zám r  deklarovaných v SVA. 
Možnosti implementace lze shrnout do ná-
sledujících bod :

 realizace spole ných projekt  pracovních 
skupin

 vytvo ení nabídky výzkumných organiza-
cí a VŠ

 analýza poptávky po poznatcích VaV 
od podnik  TPS i mimo platformu

 realizace transferu poznatk  a technolo-
gií mezi poskytovateli a uživateli

 vytvo ení informa ní sít  mezi relevant-
ními subjekty (VaV organizace, VŠ, HK, 
RRA, VTP, asociacemi podnik , vlastními 
podniky atd.)

Implementa ní ak ní plán bude rozpra-
cován pro 10 pilí  rozvoje strojírenství, 
které byly de  novány v SVA TPS a to 

 Nové metody podnikání
 Adaptivní výroba
 Sí ování
 Využití ICT
 Pokro ilé technologie
 Pokro ilé materiály
 Udržitelnost
 Vzd lávaní
 Financování
 Kvalita

Bude obsahovat konkrétn :
 Inova ní a vývojové akce oborového se-
skupení – obecn

 Klí ové priority
 Získávání zdroj
 Cíle po jednotlivých etapách
 Portfolio akcí
 asový harmonogram

V rámci innosti TPS v uplynulém obdo-
bí byly realizovány aktivity za ú elem pro-
pagovat a informovat odbornou ve ejnost 
o výzkumu a vývoji v R a o budovaných 
infrastrukturách VaVaI, které mají blízko 
k poslání TPS: v roce 2010 to byly nap .:

 Konference strojírenských výzkumných 
center p i MSV 2010 Brno

dosavadního výzkumu jsme p esv d eni, 
že geopolymerní kompozity se dob e hodí 
nap íklad na opravy komunikací. N které 
komunikace jsme je již zkušebn  opravili – 
nap íklad p íjezdovou komunikaci ke sklád-
ce v Chotyni. Po zim  vypadá vrstva dob e, 
ale podrobné vyhodnocení provedeme asi 
za rok,“ ekl vedoucí výzkumného programu 
materiálový výzkum CxI Petr Louda.

Geopolymer je výraz pro všechny an-
organické polymerní materiály, které jsou 
p ipravovány z hlinitok emi itanových ma-
teriál  – jejich geopolymerací v zásaditém 
prost edí za normální teploty a tlaku. Ná-
zev geopolymer byl poprvé použit na tento 
druh materiálu francouzským profesorem 
Josephem Davidovitsem v roce 1970. Je 
považován za perspektivní stavební ma-
teriál, a to p edevším proto, že umož uje 
ekologické využití n kterých odpadových 
surovin, se kterými si lidé zatím nev dí 
rady. Je to nap íklad popílek z elektráren 
nebo prachový kal vznikající p i opracová-
ní kamene. Zatím se však výzkum provádí 
nejvíce v laborato ích.

„Jsme na nejlepší cest  p ejít z labora-
to í do praxe. Geopolymer je vlastn  t eti-
horní hornina a jedno z nejv tších naleziš  
je ve st edních echách. Vyrábí ho eské 
lupkové závody Nové Strašecí, ale zatím 
se p íliš na výrobu kompozitních materiál  
nevyužívá. My jsme p išli na to, že když se 
hornina rozemele, spojí kapalným aktiváto-
rem a p idá se odpadová surovina, dostane-

me ekologický kompozitní materiál s výbor-
nými vlastnostmi. Výhodou je, že se vytvr-
zuje, vydrží až tisíc stup  Celsia, aniž by 
došlo k degradaci a navíc je pom rn  levný. 
Ur it  má perspektivu ve stavebnictví, kde 
m že zvýšit trvanlivost sou asných materiá-
l  a protože se dá dob e barvit, najde ur it  
uplatn ní i v zahradní architektu e. P ipra-
vujeme také nový projekt na využití t chto 
materiál  p i oprav  historických památek,“ 
íká Zbignew Rozek z laborato e hodnocení 

nanovrstev CxI.
Na ekologické zhodnocení odpadových 

surovin má CxI již n kolik užitných vzor , 
které nabídne pr myslové sfé e. Zájem 
o nové materiály již projevila ada  rem.

Text a foto: J. Ko árková

Petr Louda a vietnamský doktorand V dokto-
rand Tran Doan Hung p i digitálním m ení 
tvrdosti kompozitu

Zbigniew Rozek zkoumá s vietnamským ko-
legou aplikaci geopolymeru na polystyrenové 
desce

eská technologická platforma STRO-
JÍRENSTVÍ o.s. ukon ila druhou etapu 
své innosti v rámci projektu „Rozvoj tech-
nologické platformy strojírenství“, projek-
tu spolu  nancovaného Evropskou unií 
v rámci Opera ního programu Podnikání 
a inovace. 

V této etap  byla vypracována strategic-
ká výzkumná agenda následujících obo-
rových seskupení, sdružených v TPS. 

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

Sou ástí prezentovaných strategií 
jsou následující (oblasti):

 strategie výzkumných center p sobících 
v daném seskupení

 prioritní oblasti de  nované v dokumen-
tech RVVI
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Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Rada se v kv tnu a ervnu roku 2011 se-

šla na dvou zasedáních. Usnesení a zápisy 
z nich a vládou schválené materiály jsou 
zve ej ovány na webových stránkách Rady 
(www.vyzkum.cz).

Dne 27. kv tna 2011 se konalo její 265. 
zasedání. Hlavním bodem programu, stejn  
jako na následujícím zasedání, byla Metodika 
hodnocení výsledk  výzkumných organizací 
pro rok 2012. Na tomto kv tnovém zasedá-
ní Rada projednala a návazn  na p edcho-
zí usnesení schválila zásady pro p ípravu 
Metodiky 2012. Na rozdíl od pouze díl ích 
zm n Metodiky 2011, které vláda schválila 
svým usnesením ze dne 11. kv tna 2011 . 
340, zpravodaj Rady a Komise pro hodnoce-
ní výsledk  Rady na tomto zasedání navrhli 
zásadní zm ny, zejména p i hodnocení knih 
a výsledk  aplikovaného výzkumu a vývoje. 
Rada dále projednávala koncep ní mate-

riály – Národní program reforem R 2011 
(Investice pro evropskou konkurenceschop-
nost: P ísp vek eské republiky ke Strategii 
Evropa 2020), Strategii mezinárodní kon-
kurenceschopnosti eské republiky (MPO) 
a Národní inova ní strategii (MŠMT) a p ijala 
k nim svá stanoviska. Rada rovn ž posoudi-
la pln ní Hodnocení realizace meziresortní 
koncepce podpory velkých infrastruktur pro 
VaV do roku 2015. V ásti zasedání R zné 
byla Rada informována o zadání IPN projektu 
MŠMT „Efektivní systém hodnocení a  nan-
cování výzkumu, vývoje a inovací“.

Dne 24. ervna 2011 se konalo 266. za-
sedání Rady. Rada projednala Postup p í-
pravy priorit VaVaI a schválila návrh po tu 
a zam ení expertních panel  a návrh výzvy 
do expertních panel . Stejn  jako na p ed-
chozím zasedání Rady byla hlavním bodem 
Metodika hodnocení výsledk  výzkum-
ných organizací a výsledk  ukon ených 
program  pro rok 2012. Na základ  zásad 
schválených na kv tnovém zasedání Rady 

p edložili zpravodaj Rady a Komise pro hod-
nocení (KHV) výsledk  Rady návrh materi-
álu pro meziresortní p ipomínkové ízení, 
který byl podrobn  diskutován a schválen 
s úpravami ve zn ní pozm ovacího návr-
hu a výsledk  zasedání Rady s tím, že bude 
rozeslán do meziresortního p ipomínkového 
ízení. Rada uložila zpravodaji prof. Opatr-

nému a p edsedovi KHV prof. N me kovi 
ve spolupráci se sekretariátem p edložit 
návrh na vypo ádání meziresortního p i-
pomínkového ízení a upravený návrh 
Metodiky na zá ijové jednání Rady. Rada 
dále na ervnovém zasedání p evzala zá-
štitu nad konferencí EuroCRIS v roce 2012 
v Praze, schválila žádost MŠMT o rozpo -
tové opat ení programu INFOZ, umož ují-
cí další  nancování jeho aktivit a schválila 
své stanovisko k materiálu MŠMT „Cestovní 
mapa R velkých infrastruktur pro výzkum, 
experimentální vývoj a inovace – Aktualiza-
ce kv ten 2011“.

P. Š.

mládeže a t lovýchovy vedoucí k otev e-
né debat  nad návrhem v cného zám ru 
zákona o vysokých školách. 

 KR je znepokojena snahou p edsedy 
Akademie v d R nekorektními argu-
menty ovliv ovat leny Vlády R ve v ci 
rozpo tu VaVaI pro rok 2012. 

 Plénum KR zvolilo P edsednictvo KR, 
pro funk ní období 1. 8. 2011 – 31. 7. 
2013, v tomto složení:

P edseda:
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor 
Univerzity Karlovy v Praze

Místop edsedové:
JUDr. Ivan Baran ík, rektor Vysoké školy 
logistiky o.p.s.
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c., rek-
tor Vysoké školy ekonomické v Praze
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc., rektor Vyso-
ké školy chemicko-technologické v Praze
Doc. Ivo Mathé, rektor Akademie múzických 
um ní v Praze
Prof. MVDr. Vladimír Ve erek, CSc., MBA, 
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno

P. Š.

Zasedání Pléna
Plénum eské konference rektor  ( KR) 

p ijalo na svém 111. zasedání, konaného 
10. 6. 2011 v P erov , následující usnesení:

 KR po projednání doporu uje vlastní 
materiál „Hodnocení kvality a výkonnosti 
vysokých škol“ k využití v Individuálním 
projektu národním (IPN) „Zajiš ování 
a hodnocení kvality systému terciárního 
vzd lávání“. 

 KR vítá iniciativu Ministerstva školství, 

 Den technologických platforem v rámci 
Týdne výzkumu, vývoje a inovací Praha 
(ve spolupráci s AIP R)

 Analýza desetileté práce strojírenských 
výzkumných center sdružených v TPS 
(TT 4/2011 – ve spolupráci s NTC Z U 
Plze  a prof. Ing. J. Houšou, DrSc.)

 Seminá  „M ení a zkoušení“ v rámci státní 
politiky VaVaI (se zahrani ními odborníky)

Další významnou aktivitou a posláním 
TPS je aktivní ú ast na evropském vý-

zkumném prostoru a to zejména lenstvím 
v evropské strojírenské platform  Manufuture 
a zastoupením v High Level Group a NRTP 
Manufuture a lenstvím v EFFRA (European 
Factories of the Future Research Association).

Úkolem TPS je podpora aktivit a ini-
ciativ organizací p sobících ve prosp ch 
rozvoje strojírenského pr myslu v eské 
republice a s tím spojených v deckých, 
výzkumných, technologických a inova -
ních aktivit. Proto hledáme nové leny 
pro rozší ení lenské základny a tím vy-
budování silného sdružení podporující-
ho eský VaVaI ve strojírenství. len m 

TPS mimo jiné nabízíme: 

 Možnost boni  kace Vámi podávaných 
projekt  v návaznosti na ešený projekt 
MPO OPPI „Spolupráce“ a v rámci tohoto 
projektu zpracovávané dokumenty (Stra-
tegická výzkumná agenda a Implemen-
ta ní plán) 

 Informace o možnostech získání  nan ní 
podpory ve VaVaI projektech v rámci R 
a EU (aktuáln  podmínky dotací EFFRA, 

TPS je ádným lenem EFFRA)
 Využití poznatk  z aktivit národních i ev-
ropských platforem s vazbou na rozvoj 
strojírenství

 Možnost propagace Vaší  rmy v rámci 
propagace TPS

 Výrazné slevy na seminá ích, worksho-
pech a konferencích po ádaných TPS, 
o.s. a AIP R

 Identi  kace problém  a akcí souvisejících 
s možností školení a vzd lávání 

 Komunikace s ve ejností (zatraktivn ní 
technických obor )

 Pravidelné a bezplatné zasílání asopisu 
Inova ní podnikání a transfer technologií 
(od vstupu TPS do AIP R)

 Každoro ní aktualizace Technologického 

pro  lu R s databází podnik  a výzkum-
ných organizací

 V rámci internetových stránek www.ctps.
cz nabízíme zpracování informací o ná-
rodní, evropských i sv tových strategiích 
výzkumu a vývoje v oblasti strojírenství

 Možnost zapojení do St edoevropského 
konsorcia s cílem získání vlivu zemí st ední 
Evropy na výzkumné programy EU

 Vypracování strategie sektoru strojírenství 
R zam enou na dva aspekty, a to sm -

ování výzkumu a vývoje do pot eb podni-
k  a analýzu ekonomického prost edí pro 
uplatn ní výrobk  na budoucích trzích

 Zasílání Bulletinu pro leny TPS s ak-
tuálními informacemi z VaVaI a plánova-
ných akcí v R a EU 

 Možnost zajišt ní prostor  („neutrální 
p dy“) pro jednání – Plze

Kontakt:
eská technologická platforma 

STROJÍRENSTVÍ, o. s.
Kancelá : Teslova 3, 30100 Plze
www.ctps.cz, bartak@ctps.cz 

J. Barták
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ky a snížit asové a administrativní nároky 
na její vypln ní. Zjednodušeny byly p ílohy 
p ihlášky a výrazn  se také zjednodušil zp -
sob prokazování zp sobilosti uchaze e. 

Tento historicky první program Technolo-
gické agentury R je koncipován na šestileté 
období (2011–2016), b hem n hož by m lo 
být rozd leno celkem 7,5 mld. K . Program 
klade d raz na posílení spolupráce ve ejné-
ho a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji 
a inovacích a d sledné vyžadování spolu-
 nancování projekt  z neve ejných zdroj . 
Program ALFA je rozd len do t í podprogra-
m , kterými jsou „Progresivní technologie, 
materiály a systémy“, „Energetické zdro-
je a ochrana a tvorba životního prost edí“ 
a „Udržitelný rozvoj dopravy“. V letošní ve ej-
né sout ži bude rozd leno 682 mil. K . 

T etím programem vyhlášeným v letním 
období byla první ve ejná sout ž programu 
na podporu aplikovaného spole enskov d-
ního výzkumu a experimentálního vývoje 
OMEGA vyhlášená spolu s programem ALFA 
dne 20. ervence 2011. Program je zam en 
na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje 
ve spole enskoekonomických v dách a hu-
manitních oborech a klade d raz na získání 
nových poznatk  o probíhajících spole en-
ských jevech a procesech a na aplikovatelnost 
dosažených výstup  ešených projekt  v praxi. 
Minimální délka trvání podpo ených projekt  
je navržena na 12 m síc , maximální délka 
trvání projekt  pak na 24 m síc . Ve ve ejné 
sout ži bude mezi p íjemce rozd leno nejvýše 
51,5 mil. K . Na celou dobu trvání programu 
OMEGA v letech 2012 – 2017 je uvažováno 
s celkovou ástkou podpory ve výši 309 mil. 
K . Speci  cké u tohoto programu je nap . to, 
že výzkumným organizacím  bude umožn no 
ást prost edk  nutných na spolu  nancování 

projekt  hradit také z ve ejných zdroj . Tato 
výjimka se však nevztahuje na podniky, kte-
ré budou muset vynaložit  nan ní prost edky 
pot ebné na do  nancování projektu ze soukro-
mých zdroj . I k program m ALFA a OMEGA 
byly v  srpnu p ipraveny informa ní seminá e, 
vždy jeden v Praze a jeden na Morav .

Krom  toho v pr b hu celého léta také 
probíhala zasedání Expertních hodnotí-
cích komisí programu ve ejných zakázek 
ve výzkumu a vývoji BETA, z kterého bu-
dou  nancovány výzkumné pot eby v oblas-
ti aplikovaného výzkumu a experimentální-
ho vývoje devíti orgán  státní správy.

P edsednictvo a zam stnanci agentury 
m li b hem letních m síc  také p íležitost 
setkat se s p edstaviteli obdobných agen-
tur ze zahrani í. Koncem ervna navštívil 
TA R generální editel  nské agentury 
TEKES Veli-Pekka Saarnivaara. Agentura 
TEKES je vysoce respektovanou evropskou 

agenturou  nancující aplikovaný výzkum 
a inovace a v mnohých ohledech bývá po-
važována za vzor. Program p ipravený Tech-
nologickou agenturou byl první den zahájen 
setkáním se leny jejího p edsednictva a ve-
doucími pracovníky Kancelá e TA R. Jed-
nalo se o historicky první st etnutí nejvyšší 
p edstavitel  obou agentur. P i tomto nefor-
málním setkání se diskutovalo o možnostech 
vzájemné spolupráce, porovnávaly se eský 
a  nský model podpory aplikovaného výzku-
mu a inovací.

Dr. Saarnivaara za doprovodu n kterých 
len  p edsednictva TA R také navštívil 

spole nost EXBIO Praha, a.s., ve které si 
za provozu prohlédl laboratorní prostory. 
V podve er se pak setkal s významnými 
p edstaviteli eského systému výzkumu 
a vývoje. Ti s ním m li možnost diskutovat 
témata jeho prezentace, se kterou následu-
jící den vystoupil na seminá i v novanému 
strategiím rozvoje národních agentur pod-
porujících aplikovaný výzkum.

Na konci ervence p ijala pozvání do Prahy 
také editelka slovenské Agentúry na pod-
poru výskumu a vývoja Lýdia Šuchová. 
Spolu se leny p edsednictva a editelem Kan-
celá e TA R jednali o postavení obou agentur 
v národních systémech výzkumu a vývoje, ale 
také o otázkách zabezpe ení personálních 
zdroj , zp sobu hodnocení návrh  projekt , 
propagaci agentur a dalších tématech.

Dne 29. ervna 2011 po ádala TA R 
v prostorách Senátu P R již výše zmín ný 
seminá  zam ený na diskuzi pracovní ver-
ze Strategie rozvoje Technologické agentury 

eské republiky do roku 2020, jejíž základní 
teze a podstatu p edstavil p edseda TA R 
Karel Klusá ek. Seminá , na který by m ly 
navazovat další, po ádala Technologická 
agentura R ve spolupráci s Výborem pro 
vzd lávání, v du, kulturu, lidská práva a pe-
tice Senátu P R.Na této akci také vystoupila 
místop edsedkyn  Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace Miroslava Kopicová, která shrnu-
la pr b h a stav reformy systému výzkumu, 
vývoje a inovací v eské republice.Zahrani -
ní pohled k  tématu prezentoval Veli-Pekka 
Saarnivaara, generální editel agentury TE-
KES.Ve své prezentaci p edstavil innost, roli 
a také strategii, misi a cíle své agentury. Mimo 
jiné vyjád il podporu Technologické agentu e 
p i p íprav  vlastní strategie rozvoje. 

Krom  výše vyjmenovaných aktivit prezen-
tovala Technologická agentura R své aktivi-
ty na r zných workshopech a veletrzích. Jako 
p íklad je možné uvést umíst ní informa ní-
ho stánku agentury na Evropském fóru v dy 
a techniky dne 19. kv tna 2011 v prostorách 
Vysoké školy ekonomické  v Praze.

Petr Hladík

Nabité léto
v Technologické agentu e R

Letní období bývá ve v tšin  organizací 
a  rem asem dovolených a s tím spojeného 
voln jšího tempa. V Technologické agentu-
e eské republiky (TA R) tomu letos bylo 

p esn  naopak. D vodem bylo zejména vy-
hlášení t í ve ejných sout ží, organizace šes-
ti informa ních seminá  s t mito sout žemi 
spjatých, p íprava seminá  v novaných 
strategii rozvoje TA R, setkání s p edstavi-
teli zahrani ních agentur podporujících vý-
zkum, vývoj a inovace a mnohé další aktivity, 
které prob hly v období ervna až srpna.

Nejprve dne 29. ervna vyhlásila TA R 
první ve ejnou sout ž v jejím novém progra-
mu na podporu rozvoje dlouhodobé spolu-
práce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi 
ve ejným a soukromým sektorem „Centra 
kompetence“. Program Centra kompetence 
si klade za cíl podpo it vznik a dlouhodobou 
innost 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. Dél-
ka trvání programu je navržena na 8 let (2012 
– 2019) s termíny vyhlášení t í ve ejných sou-
t ží v letech 2011, 2013 a 2015. Celkov  by 
m lo být v rámci programu Centra kompeten-
ce rozd leno 6 016 mil. K  a lze o ekávat, že 
programem bude podpo eno celkem p ibližn  
35 center, která musí být složena z minimál-
n  t í podnik  a jedné výzkumné organiza-
ce. Mimo to platí, že konsorcia utvo ená pro 
tento program by m la být formována s per-
spektivou dlouhodobé strategické spolupráce 
a s ideou jejich udržitelnosti. 

K tomuto novému programu po ádala TA R 
v pr b hu ervence také dva informa ní se-
miná e – v Praze a v Olomouci, na kterých 
manažerka programu Centra kompetence Eva 
Procházková detailn  p edstavila zadávací do-
kumentaci a elektronickou p ihlášku. Velký pro-
stor byl v nován dotaz m z publika. Obou akcí 
se dohromady zú astnilo kolem 300 zájemc .

Další vyhlášenou výzvou byla v po adí již 
druhá ve ejná sout ž programu na pod-
poru aplikovaného výzkumu a experi-
mentálního vývoje ALFA. Oproti lo skému 
roku doznala letošní ve ejná sout ž n koli-
ka zm n. Jednou z nich je zvýšení vyžado-
vaného podílu neve ejných zdroj  na 30 %. 
P í inou je fakt, že míra podpory byla u pro-
jekt  podpo ených v první ve ejné sout ži 
v roce 2010 oproti o ekávané pr m rné 
mí e cca o 10 % vyšší. V reakci na dotaz-
níkové šet ení a podn ty od zájemc  o pro-
gram ALFA z první výzvy se Kancelá  TA R 
také snažila vyjít vst íc p i p íprav  p ihláš-
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ICC ČR

Valná hromada 15. 6. 2011
Valnou hromadu ídil p edseda ICC R 

prof. Michal Mejst ík, který v úvodu uvítal 
všechny p ítomné zástupce len  ICC. Val-
ná hromada byla shledána usnášeníschop-
nou, p ítomno bylo 35 z 64 len  ICC. 

Navržený program (zahájení a schválení 
programu, zpráva o innosti za rok 2010, 
zpráva o výsledku hospoda ení v roce 2010, 
zpráva dozor í rady, schválení ú etní zá-
v rky, informace o vzniku a zániku lenství 
v Mezinárodní obchodní komo e, zpráva 
o p íprav  EWBF a výzva k partnerství, vý-
hled pln ní  nan ního plánu pro rok 2011, 
volba lena výkonné rady, návrh usnesení, 
diskuse a záv r) jednání byl bez výhrad 
schválen všemi p ítomnými. 

Výkonný editel Bc. Vladimír Šiška in-
formoval p ítomné o vzd lávací innosti 
v roce 2010, teritoriálních setkáních, práci 
jednotlivých komisí ICC, vydaných publi-
kacích a o projektech iDTAX, ORIGINAL 
a Mezinárodní obchod v praxi realizovaných 
v návaznosti na iniciativy ICC International. 
Dále prezentoval výsledky klubové kavárny 
Chamber’s Café a PR aktivit.

lenové byli poté informováni o vývoji 
kandidatury ICC R na organizaci World 
Chambers Congress v roce 2015. Šance 
ICC R je ovšem zanedbatelná, nicmén  
nabízí se možnost zorganizovat v Praze 
ICC World Council a Meeting of Permanent 
Heads of NCs v roce 2012 – poprvé v histo-
rii ve Východoevropské zemi.

Výkonný editel prezentoval výsledek 
hospoda ení za rok 2010.

Poté p edseda dozor í rady doc. Ing. Pa-
vel Švejda, CSc., FEng. seznámil p ítomné 

se zprávou dozor í rady a konstatoval, že 
na t ech jednáních dozor í rady provedla 
kontrolu vybraných ú etních položek a do-
klad  v sou innosti s pracovníky sekretariá-
tu a prov ila v souladu s bodem 8.5.4 sta-
nov výsledky hospoda ení a obsah výro ní 
zprávy za rok 2010 a doporu uje je schvá-
lit, stejn  tak jako pln ní  nan ního plánu 
na rok 2011 a návrh plánu na rok 2012.

Poté byla valná hromada informována 
o p ijetí spole ností Bányaiová Vožehová, s. 
r. o. advokátní kancelá , DAIN s. r. o., EEIP, a. 
s., GE Money Bank, a. s., INEL Holding a. s., 
ING Bank N.V., organiza ní složka, Advan-
ced World Transport a. s, Havel & Holásek 
s. r. o., KP Holding a. s., Baker & McKenzie 
v.o.s., advokátní kancelá , GrECo JLT Czech 
Republic s.r.o., ICZ a. s., Novell-Praha s. r. o., 
PROMA REHA, s. r. o., STAND-BY Europe, s. 
r. o. za leny ICC. Jejich p ihlášky projedna-
la a schválila na svých jednáních z pov ení 
valné hromady výkonná rada. Výkonná rada 
nedoporu ila na základ  p ihlášky Ústavu 
práva a právní v dy o.p.s. lenství z d vodu 
dlouhodobého sporu s Rozhod ím soudem 
p i Hospodá ské komo e R, valná hromada 
s tím vyjád ila souhlas.

lenství zaniká na základ  vlastní žá-
dosti spole nostem: INEKON Group, G4S 
Secure Solutions. Na základ  nezaplacení 
lenských p ísp vk  byly z lenství vylou-
eny spole nosti: Realmont spol. s. r. o., 

RESCUE TECHNICAL AND TRAINING IN-
STITUTE s. r. o., AAA Auto a. s., Evropský 
polytechnický institut, KP Holding a. s.

Výkonný editel seznámil valnou hroma-
dou s p ípravami East West Business Fora 
2011, které se uskute ní 26. íjna 2011 
v rámci „24th Biennial Congress on the 
Law of the World“ pod záštitou „World Jurist 

Association, a vyzval p ítomné ke zvážení 
možnosti partnerství této jedine né akce. 

lenové byli dále informováni o realizaci 
projektu Optimalizace sít  ekonomických 
diplomat  na ZÚ.

Výkonný editel poté prezentoval pr b h 
pln ní  nan ního plánu na rok 2011 a návrh 
rozpo tu na rok 2012.

Dále prob hla volba lena výkonné rady 
z d vodu ukon ení p sobení Ing. Aleny 
Králové v Telefónica Czech Republic, a.s. 
Jedinou kandidátkou byla Monika Jindrová, 
Telefónica Czech Republic, a.s. a valná hro-
mada ji zvolila jednomysln .

Usnesení 21. valné hromady ICC R:

21. valná hromada ICC R na svém za-
sedání dne 15. ervna 2011

 bere na v domí zprávu o innosti za rok 
2010 a schvaluje innost výkonné rady 
za rok 2010 a výro ní zprávu ICC R;

 schvaluje návrh na uspo ádání ICC World 
Council a Meeting of Permanent Heads of 
NCs 2012 v Praze;

 schvaluje výsledky hospoda ení za rok 
2010 a ú etní záv rku;

 bere na v domí informaci o vzniku a záni-
ku lenství v ICC a schvaluje zánik len-
ství INEKON Group, G4S Secure Soluti-
ons na vlastní žádost;

 bere na v domí zprávu dozor í rady ICC 
R o její innosti od poslední valné hro-

mady;
 bere na v domí pln ní  nan ního plánu 
pro rok 2011 a jeho úpravu a schvaluje 
návrh rozpo tu pro rok 2012;

 schvaluje volbu nového lena VR.

P. Š.

Regionální inova ní strategie 
Pardubického kraje

Základním stimulem pro vytvo ení Regio-
nální inova ní strategie Pardubického kra-
je (dále RIS PK) byl vstup R do EU a s tím 
související možnost erpat  nan ní prost edky 
z fond  EU pro období 2007-2013. Dalším im-
pulsem bylo zam ení vlády R na podporu 
malého a st edního podnikání a tím zd raz-
n ní inovací jako nástroje pro zvýšení konku-
renceschopnosti podnik . Vznik dokumentu 
byl podporován Pardubickým krajem a dalšími 
významnými regionálními subjekty (nap . Uni-
verzita Pardubice) a rovn ž iniciován v rámci 
spolupráce Asociace inova ního podnikání 

R (dále AIP R) s Odborným týmem k ino-
va nímu podnikání v Pardubickém kraji. 

Zpracování RIS PK bylo významným kro-
kem na regionální úrovni, nebo  obsahuje 
strategii rozvoje kraje v oblasti vzd lávání, 
rozvoje lidských zdroj , inovací a inova -
ního podnikání s výhledem do roku 2013. 
Tento st edn dobý strategický dokument 

prošel v roce 2006 schvalovacím ízením 
v nejvyšších orgánech Pardubického kraje 
a poté probíhá implementace a monitoring 
inova ní strategie.

Zp sob napl ování a monitorování RIS 
PK vychází ze zákona . 248/2000 Sb., 
o podpo e regionálního rozvoje ve zn ní 
pozd jších p edpis . Implementace navr-
žených aktivit má postupn  naplnit speci  c-
ké cíle a strategický cíl inova ní strategie. 
Implementaci aktivit, které de facto napl ují 
RIS PK po obsahové stránce, zajiš uje vý-
konná složka (zpravodajové/garanti) nebo 
externí subjekt u aktivit, které to svým cha-
rakterem vyžadují. K napl ování RIS PK je 
využívána i regionální inova ní infrastruk-
tura. Pro monitorování napl ování aktivit 
inova ní strategie jsou od roku 2008 kaž-
doro n  zpracovávány monitorovací zprá-
vy, které ídící složka (Odbor strategického 
rozvoje kraje a evropských fond ) p edklá-
dá ke schválení Rad  Pardubického kraje. 
Zpracováním monitorovacích zpráv RIS PK 
byla pov ena Regionální rozvojová agen-
tura Pardubického kraje (dále RRA PK). 
Implementace inova ní strategie zahrnuje 

také aktualizaci RIS PK. ídící složka po-
suzuje, do jaké míry realizace aktivit vede 
k napln ní daného opat ení, a na tomto 
základ  Pardubický kraj každé dva roky vy-
hodnocuje pot ebu aktualizace RIS PK.

AIP R zahájila v roce 1998 realizaci pro-
jektu „Technologický pro  l eské republi-
ky“ (dále TP R), který aktivn  eší v rámci 
programu KONTAKT (mezinárodní v decko-
technická spolupráce) a ve spolupráci s part-
nery a garanty. P i p íprav  projektu byly 

Ú astnice seminá e Smluvní vztahy mezi pod-
nikateli, prob hl dne 19. 5. 2011 v Pardubicích
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využity zkušenosti z Technologického atlasu 
N mecka. TP R je využíván zejména k ma-
pování inova ního potenciálu eské republi-
ky a rovn ž lze porovnávat inova ní potenciál 
mezi regiony R. Nejvýznamn jšími výstupy 
tohoto projektu je webový portál www.tech-
pro  l.cz a CD ROM – oba v eském jazyce, 
pouze vybrané ásti mají anglickou jazyko-
vou mutaci (nap . databáze). Do budoucna je 
zájem a p edpokládá se nadále využívat TP 

R nejen jako zdroj informací o inova ním 
potenciálu R, ale i p i p íprav  technologic-
kých pro  l  v krajích. 

Regionální inova ní strategie 
Moravskoslezského kraje

notechnologií). Budou zárove  vybudována 
nová výzkumná centra za  nan ní podpo-
ry z Opera ního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace. Krom  zmín ného centra ex-
celence IT4 Innovations se jedná o Regio-
nální materiálov -technologické výzkumné 
centrum, Energetické jednotky pro využití 
netradi ních zdroj  energie, Inovace pro 
efektivitu a životní prost edí, Institut envi-
ronmentálních technologií a Institut istých 
technologií t žby a užití energetických suro-
vin. V Moravskoslezském kraji existují další 
významné instituce inova ního systému, 
které napomáhají komercializaci výsledk  
výzkumu a vývoje v praxi a zakládání no-
vých  rem s inova ním potenciálem: Cen-
trum transferu technologií na Vysoké škole 
bá ské – technické univerzit  Ostrava, Pod-
nikatelský inkubátor Vysoké školy bá ské, 
V decko-technologický park Ostrava, BIC 
Ostrava, Podnikatelský inkubátor Steel-IT 
a Podnikatelský inkubátor Vysoké školy 
podnikání. V kraji p sobí také 10 klastro-
vých organizací (nap . v oblasti automobilo-
vého pr myslu, strojírenství, IT, d eva ské-
ho pr myslu, obnovitelných zdroj  energie, 
atd.) a eská technologická platforma bez-
pe nosti pr myslu (CZ-TPIS).

P íprava
Regionální inova ní strategie

Výše popsaná rozsáhlá struktura ino-
va ního systému dokládá, že v Moravsko-
slezském kraji existuje zna ný inova ní 
potenciál, nicmén  aby mohl být efektivn  
využíván, je zapot ebí ídit všechny insti-
tuce inova ního systému koordinovaným 
a systematickým zp sobem. Z tohoto d -
vodu rozhodlo vedení Moravskoslezského 
kraje o zpracování a realizaci Regionální 
inova ní strategie Moravskoslezského kraje 
na léta 2010–2016. Samotnému zpracová-
ní strategie p edcházela d kladná analýza 
inova ního prost ední sestávající ze statis-
tické analýzy inova ní výkonnosti kraje, te-
rénního šet ení inova ního potenciálu  rem, 
terénního šet ení výzkumných institucí a or-
ganizací pro podporu inovací a p ípadové 
studie podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v jiném regionu. Následn  pomocí analytic-
kých metod SWOT a stromu problém  byly 
informace získané z analýzy transformo-
vány do návrhové ásti inova ní strategie, 
která byla schválena zastupitelstvem Mo-
ravskoslezského kraje v zá í 2010. 

Globálním cílem výsledné regionální ino-
va ní strategie je zvýšit konkurenceschop-
nost ekonomiky Moravskoslezského kraje 
na globálních trzích prost ednictvím zvýšení 
hrubé p idané hodnoty výroby. Výsledkem 
interakce všech aktivit v rámci regionální ino-
va ní strategie tak musí být nové so  stiko-
vané inovativní výrobky a služby s exportním 
potenciálem, které zvýší mezinárodní konku-
renceschopnost Moravskoslezského kraje. 
V rámci inova ní strategie byly stanoveny 
ty i prioritní oblasti (A – Transfer technolo-

gií, B – Lidské zdroje, C – Internacionalizace 
a D – Koordinace a implementace strategie), 
které se dále lení do díl ích speci  ckých 
cíl , jejichž napln ní spole n  p isp je k do-
sažení globálního cíle. Každá prioritní oblast 
obsahuje t i speci  cké cíle (SC).

V p ípad  prioritní oblasti A – Transfer 
technologií se jedná o:

SC A1 Podpora transferu a komercializa-
ce výsledk  výzkumné a vývojové innosti 
– jeho ú elem je zoptimalizovat a zefektivnit 

Ú astníci seminá e INCOTERMS 2010 a jejich 
vliv na uplat ování DPH a celních p edpis  p i 
provád ní zahrani ního obchodu se zbožím, 
prob hl dne 17. 6. 2011 v Pardubicích

Enterprise Europe Network Pardubice, 
ve spolupráci s RRA PK a Odborným týmem 
k inova nímu podnikání v Pardubickém kraji, 
po ádá seminá e pro podnikatele z Pardu-
bického kraje a áste n  také z  Královéhra-
deckého kraje, o jehož území se d lí s En-
terprise Europe Network v Liberci. Na t chto 
seminá ích také prezentuje TP R a k tomu 
využívá poster, aktuální CD ROM každoro -
n  vydávané AIP R, prezentaci v PowerPo-
intu, a další propaga ní materiály. TP R je 
rovn ž prezentován na stránkách RRA PK 
na adrese http://www.rrapk.cz/aip-cr/techno-
logicky-pro  l-cr.htm. RRA PK prezentovala 
TP R krom  seminá  také na výstavách, 
které po ádala v minulých letech. 

V Pardubickém kraji neexistuje v sou as-
né dob  technologický pro  l kraje. P í-
kladem pro jeho vznik a využití v budoucnu 
mohou být zkušenosti z TP R, který ob-
sahuje také informace o inova ním potenci-
álu z území Pardubického kraje a možnost 
srovnání s ostatními kraji R. 

Pardubický kraj se rozvíjí mj. i díky úsp š-
ným investicím, podnikatelskému prost edí 
a kreativit  podnikatel . V rámci sout ží zá-
stupci Pardubického kraje oce ují podni-
katele a jejich podíl na konkurenceschopnosti 
kraje. Pardubický kraj je partnerem tradi ních 
sout ží „Firma roku“ a „Živnostník roku“ 
(www.  rmaroku.cz) zam ených na podporu 
malého a st edního podnikání v Pardubickém 
kraji, které hodnotí nap . i inovativnost vý-
roby. Ve spolupráci se spole ností Ernst & 
Young, s.r.o. vyhlašuje Pardubický kraj regio-
nální kolo sout že „Podnikatel roku Pardu-
bického kraje“ (www.podnikatelroku.cz), kde 
mezi kriteria hodnocení pat í mj. také p ístup 
k inovacím. Pardubický kraj každoro n  oce-
uje podnikatele v sout ži „Manažer roku“ 

(www.manazerroku.cz) spole n  s Králové-
hradeckým krajem. Agentura pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest ve spoluprá-
ci se Sdružením pro zahrani ní investice AFI 
pravideln  vyhlašuje sout ž „Podnikatelská 
nemovitost roku“, do které jsou nominovány 
mj. nemovitosti s nejv tším p ínosem pro 
inovace a výzkum i v Pardubickém kraji. 

J. Krej í

Výchozí situace inova ního
systému Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj je typický silnou 
koncentrací pr myslové výroby, zejména 
v oblasti t žkého pr myslu. Orientace kraje 
na oblast d lního pr myslu, hutnictví a t ž-
kého strojírenství je dána historicky a lze 
p edpokládat, že minimáln  v tomto desetiletí 
bude pr myslový pro  l kraje nadále charak-
terizován zejména t mito odv tvími. Daná 
odv tví vytvá ejí unikátní hodnotový et zec 
„uhlí-ocel-stroje“, který disponuje speci  c-
kým technickým know-how nap í  t mito 
odv tvími (nap . vývoj a výroba d lních stro-
j , apod.). Výchozí lánek tohoto et zce, tj. 
t žké strojírenství, je pak zam eno zejména 
do oblasti dodávek technologických modul  
i investi ních celk  pro energetiku (klasickou 

i jadernou), stavebnictví a dopravu. 
Mimo této stále dominantní pr myslové 

pro  lace kraje je patrná ada nových, per-
spektivních odv tví, podílejících se na zvy-
šování p idané hodnoty produkce Moravsko-
slezského kraje a posilování jeho exportní 
výkonnosti. Jedná se zejména o automobilo-
vý pr mysl, který lze charakterizovat rozd -
lením do dvou skupin. První skupinou jsou 
subdodavatelé komponent  pro  nální výrob-
ce automobil , eventuáln  pro výrobce auto-
mobilových komponent , kte í jsou v doda-
vatelském et zci o ád výše. V této skupin  
je možné vysledovat krom  samotné výroby 
také rozvíjející se aktivity v oblasti výzkumu 
a vývoje automobilových komponent , jak 
u eských, tak u zahrani ních  rem. V druhé 
skupin  se jedná o automobilový závod Hy-
undai a jeho korejské subdodavatelské  rmy. 
V této skupin  probíhá pouze samotná výro-
ba, nicmén  tato skupina výrobc  siln  p ispí-
vá k exportní výkonnosti Moravskoslezského 
kraje díky vyrobeným voz m Hyundai. Dalším 
významným perspektivním odv tvím jsou 
informa ní technologie. V kraji jsou vyvíjeny 
softwarové systémy pro pot eby ve ejného 
sektoru ( ízení krizových situací, inteligentní 
dopravní systémy), ale samoz ejm  i pro po-
t eby soukromého sektoru. Probíhá p ípravná 
fáze výstavby centra excelence IT4Innova-
tions, které získalo podporu z Opera ního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace. Další-
mi perspektivními odv tvími jsou obnovitelné 
zdroje energie, pr myslová automatizace, ro-
botika a rovn ž biomedicína a biotechnologie 
(díky rozsáhlému a unikátnímu aplikovanému 
výzkumu Fakultní nemocnice Ostrava).

Na stran  výzkumných institucí disponu-
je Moravskoslezský kraj velmi silnou in-
frastrukturou pro výzkum a vývoj z ad 
univerzit (Vysoká škola bá ská – Technická 
univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, 
Slezská univerzita v Opav , Vysoká škola 
podnikání Ostrava, Vysoká škola sociál-
n -správní Haví ov) i výzkumných ústav  
(Materiálový a metalurgický výzkum, VUHŽ, 
V decko-výzkumný uhelný ústav, Ústav 
geonikya další výzkumná pracovišt  v rámci 
Vysoké školy bá ské – nap . Centrum na-
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procesy identi  kace a p enosu výsledk  vý-
zkumu a vývoje z univerzit a výzkumných 
ústav  do podnikové praxe,

SC A2 Posílení spolupráce  rem a zna-
lostních institucí v oblasti výzkumu a vývoje 
– tento cíl je orientován na motiva ní nástro-
je podn cující  rmy, univerzity a výzkumné 
ústavy ke vzájemné spolupráci (nap . ino-
va ní vouchery),

SC A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-
-offs a inovativních start-ups – tento cíl se za-
m uje na zvyšování po tu za ínajících ma-
lých inovativních  rem (nap . prost ednictvím 
zkvalit ování poradenských služeb pro tyto 
 rmy a podpory p ístupu k  nancím).

V prioritní oblasti B – Lidské zdroje 
jsou obsaženy tyto speci  cké cíle:

SC B1 Zvýšení odborných kompetencí 
lidských zdroj  ve znalostní ekonomice – 
zde se jedná o vzd lávací aktivity na téma 
inova ních systém , transferu technologií, 
ochrany duševního vlastnictví, apod.

SC B2 Zvýšení kvali  kace lidských zdroj  
ve znalostních institucích – tento cíl se v -
nuje podpo e rozvoje odborných znalostí vý-
zkumných pracovník  v kraji a zárove  akvi-
zici zahrani ních výzkumných pracovník ,

SC B3 Rozvoj systému technického a dal-
šího vzd lávání – v tomto cíli jsou zahrnuty 
zejména aktivity na podporu zájmu o technic-
ké obory mezi žáky základních a st edních 
škol a na podporu rozvoje m kkých doved-
ností (soft skills) v etn  znalostí cizích jazyk .

Prioritní oblast C – Internacionalizace 
obsahuje tyto díl í speci  cké cíle:

SC C1 Podpora navázání mezinárodních 
kontakt  a transferu know-how – zde pat í 
zejména aktivity pro generování nových me-
zinárodních projekt  a partnerství ve výzku-
mu a vývoji (brokerageevents),

SC C2 Posílení ú asti Moravskoslezského 
kraje v mezinárodních projektech výzkumu 
a vývoje – tento cíl zahrnuje zejména kom-
plexní a pravidelné informa ní aktivity o pro-
gramech pro podporu mezinárodní spoluprá-
ce ve výzkumu a vývoji pro  rmy, univerzity, 
výzkumné ústavy a klastrové organizace,

SC C3 Zvyšování exportní výkonnosti  -
rem v Moravskoslezském kraji – tento cíl je 
zam en na poskytování informací o export-
ních p íležitostech, o vývoji poptávky a tech-
nologických trendech na zahrani ních trzích 
a na po ádání obchodn -informa ních misí 
do zahrani í.

Prioritní oblast D – Koordinace a im-
plementace strategie je ur ena k zajišt ní 
realizace strategie po technicko-organiza -
ní stránce. Má op t t i speci  cké cíle: 

SC D1 Zajišt ní koordinace subjekt  ino-
va ní strategie – ú elem tohoto cíle je zajistit 
konzistentní proces ízení strategie (prost ed-
nictvím ídícího orgánu – Koordina ní rady 
strategie) a eliminovat duplicitnost a paralel-
nost aktivit v inova ním systému kraje,

SC D2 Zajišt ní implementace strate-
gie – tento cíl se vztahuje k implementaci 
strategie po výkonné stránce (monitoring 
realizace strategie, p íprava ak ních plán  
realizace strategie),

SC D3 Podpora propagace inova ní stra-
tegie – tento cíl zahrnuje aktivity pro zvýšení 
pov domí odborné i široké ve ejnosti o této 
strategii a jejich aktivitách.

Realizace Regionální inova ní
strategie Moravskoslezského kraje

Realizací strategie je pov ena Agentura 
pro regionální rozvoj, a. s., Ostrava. Výše 

popsané speci  cké cíle jsou napl ovány 
prost ednictvím konkrétních rozvojových 
projekt , které jsou zahrnuty do tzv. ak ních 
plán  realizace strategie pro jednotlivá léta. 
V sou asnosti b ží implementace ak ního 
plánu pro léta 2010 a 2011 a byl p ipraven 
návrh ak ního plánu pro rok 2012. 

Plánované aktivity pro další
implementaci a zdokonalení strategie

Oblast výzkumu, vývoje a inovací se stá-
vá klí ovým tématem na evropské úrovni 
a je promítnuta do nové strategie Evropské 
komise Evropa 2020. Úsp šnost napln ní 
této strategie bude mít zásadní vliv na bu-
doucí konkurenceschopnost Evropské unie 
jako celku v globální sout ži. Také Morav-
skoslezský kraj chce p isp t k úsp šné 
realizaci Evropy 2020 prost ednictvím své 
regionální inova ní strategie, jejíž struktura 
(prioritní oblasti a speci  cké cíle) bude ak-
tualizována v souladu s obsahem Evropy 
2020. Tím dojde také k prodloužení horizon-
tu realizace Regionální inova ní strategie 
Moravskoslezského kraje na období 2010 
– 2020. Regionální inova ní strategie Mo-
ravskoslezského kraje za ne být realizová-
na dle aktualizované struktury od roku 2013. 

Ing. David Pawera
Agentura pro regionální rozvoj, a. s., Ostrava

Klastrové organizace ze st ední 
Evropy a Clusters – Cord

 potraviná ství;
 energetika a životní prost edí;
 turismus;
 ICT;
 výrobní technologie.

V období od prosince 2010 do srpna 2011 
probíhaly v jednotlivých zemích ( eská re-
publika, Itálie, N mecko, Polsko, Rakousko, 
Slovensko a Slovinsko) místní info dny, kde 
partne i projektu informovali zájemce o ak-
tivitách projektu, spolupráci s klastrovými 
organizacemi a o cílech projektu. Místní info 
den, který se konal v Ústí nad Labem, tak 
poprvé v eské republice pozval k tématic-
kým diskuzím zástupce klastrových organi-
zací, politické autority (CzechInvest a Kraj-
ský ú ad Ústeckého kraje) a organizace 
podporující klastry (Národní klastrovou aso-
ciaci, Asociaci inova ního podnikání R). 

Projekt Clusters Cord nabízí v rámci spo-
lupráce propagaci klastrovým organizacím 
na mezinárodních webových stránkách 
www.clustercord.eu, které byly spušt -
ny v kv tnu 2011. P i této p íležitosti byla 
na webových stránkách vytvo ena sekce, 
která bude informovat ve ejnost o klastrech 
ve st ední Evrop . Klastrovým organizacím, 
které by cht ly spolupracovat i na nadná-
rodní úrovni bude nabídnuta ú ast na vý-
m nných fórech a studijních cestách v ze-
mích, které mají dlouholeté zkušenosti 
s klastrováním (Itálie, N mecko a Rakous-
ku). Zástupci klastr  se tak budou moci 
vzájemn  poznat, vym nit si své zkušenosti 
a navázat p ípadn  mezinárodní spolupráci. 

Zájemce o klastrovou politiku zárove  
zveme na Benchmarkingovou konferen-
ci, která se bude konat k p íležitosti zpraco-
vání výsledk  z Benchmarkingu klastrových 
organizací ze st ední Evropy. Konference 
prob hne 24. íjna 2011 v Milán . 
Více informací o projektu a konferenci:
www.clusterscord.eu
Kontakt:
Mgr. Petra Mašková, RRA ÚK, a.s., Budova-
tel  2830, 434 37 Most
Tel.: 417 637 455
Projekt je  nancován v rámci opera ního pro-
gramu Central Europe (www.central2013.eu)

Regionální rozvojová agentura Ústec-
kého kraje (dále jen RRA ÚK) je hlavním 
partnerem mezinárodního projektu Clusters 
Cord, který je realizován v rámci partnerství 
na území st ední Evropy. Jeho prioritou je 
spolupráce klastrových organizací nejen 
v rámci eské republiky, ale i na mezinárod-
ní úrovni v 5 klí ových oblastech pr myslu:

P. Mašková
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tur je EU na p edním míst  ve sv t , výroba 
je však do zna né míry realizována mimo 
Evropu a výsledky VV nejdou pln  paten-
tov  ochránit. Politika výroby mimo Evropu 
(fab-less) se neosv d ila a je t eba výrobu 
v oblasti klí ových technologií vrátit zp t 
do Evropy, aby se realizoval celý hodnoto-
vý et zec (od výzkumu a vývoje do výroby, 
od vývoje k aplikacím, od špi kových pra-
coviš  k malým a st edním podnik m a dále 
pak k uživatel m).

Je t eba zvýšit podíl aplikovaného vý-
zkumu a vývoje (na úrove  zhruba 70% 
náklad  na VV) a podporovat ty oblasti, 
kde jsou koncentrovány dostate n  velké 
kapacity (nadkritické kapacity) výzkumu 
a vývoje. Pokud kapacity nejsou dostate -
né, prost edky na výzkum nemohou vést 
k významným inovacím. 

V oblasti mikroelektronických a nanoelekt-
ronických technologií existují v Evrop  v sou-
asné dob  ty i klastry s dostate n  velkou 

kapacitou a rozvinutou infrastrukturou, které 
jsou schopné obstát v globální konkurenci 
(Dublin, Grenoble, Leuven a Dresden). Je 
t eba si uv domit, že konkurence je mimo 
Evropu (je zvláštní, když n které US nebo 
asijské spole nosti využívají evropské vý-
zkumné granty). P itom nap . USA vynaklá-
dají na výzkum v oblasti klí ových technolo-
gií p ibližn  desetkrát více než EU.

V oblasti nanotechnologií je t eba pokra-
ovat v trendu zvýšení hustoty integrace 

(More Moore) a dále se zam it na proble-
matiku systém  s integrovanou funkcí (tzv. 
„More than Moore“). Zejména v oblasti vý-
zkumu a vývoje systém  s integrovanou 
funkcí je Evropa na p ední sv tové pozici, 
kterou je t eba udržet, oproti asijské konku-
renci (založené na strategických investicích 
z ve ejného sektoru) a konkurenci USA (za-
ložené na podnikatelském duchu).

Hlavním problémem sou asné Evropy 
je, že inovace nep ekonávají hranice jed-
notlivých lenských stát . K udržení pozice 
Evropy ve sv tové konkurenci je t eba efek-
tivní evropská integrace. Dalším velmi zá-
važným problémem za íná být skute nost, 
že úrove  vzd lání v ín  a Koreji je vyšší, 
než v Evrop .

Fotovoltaika
V úvodním projevu (video) Connie Hede-

gaard, European Commissioner for Climate 
Change, vyzdvihla úsp chy na poli fotovol-

taiky a kriticky se zmínila o retroaktivních 
opat eních vlády R. 

Fotovoltaika je z dlouhodobého výhledu 
zdrojem energie s nejv tším potenciálem 
(více než 10 násobek potenciálu ostatních 
zdroj  energie). V sou asné dob  je v Evro-
p  instalováno velké množství FV elektráren 
o celkovém výkonu 28 GWp. Podle odhad  se 
tento výkon zvýší do roku 2020 na zhruba 70 
GWp s dalším významným nár stem do roku 
2050. V sou asné dob  byl p ipraven pro-
gram výrazného snížení ceny fotovoltaických 
modul  z krystalického k emíku (na 50% sou-
asné ceny), která v sou asné dob  již klesla 

na úrove  velmi blízké 1 €/Wp. Významný po-
krok je rovn ž v oblasti m ni . O ekává se 
rovn ž významný rozvoj v oblasti tenkovrst-
vých technologií a v oblasti koncentrátorové 
fotovoltaiky (CPV). Z hlediska rozvodné sít , 
do 10% celkové výroby energie pomocí foto-
voltaiky není stabilita sít  ohrožena.

Fotovoltaika je jednou z klí ových techno-
logií (KET) a bude mít d ležitou roli v p ipra-
vované EU Energy road map. 

V oblasti fotovoltaiky dochází k rychlé-
mu poklesu cen modul , takže se cena FV 
energie p ibližuje sí ové parit  a výrazn  se 
snižuje Feed in Tariff (FIT v N mecku bude 
v roce 2012 0,18 Eur/kWh). V dalším vývoji 
bude podpora obnovitelných zdroj  energie 
provád na prost ednictvím „zelených certi-
 kát “. P edpokládaný vývoj ceny energie, 
vyráb né pomocí r zných zdroj , je uvedena 
v tabulce (jedná se o jižní oblasti Evropy). 

Video projevu Neelie Kroes, European 
Commissioner for Digital Agenda je na http://
www.youtube.com/watch?v=nP2QooWLIr8  
a video projevu Connie Hedegaard, European 
Commissioner for Climate Action je na http://
www.youtube.com/watch?v=L5Z-UyojF8Q

prof. Ing. Vít zslav Benda
VUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Konference a jednání orgán  ICSTI
Ve dnech 19. – 20. 5. 2011 se v Budapešti 

uskute nilo 62. zasedání výboru zplnomoc-
n ných p edstavitel  Mezinárodního centra 
pro v deckotech-
nické informace 
(ICSTI) s meziná-
rodní konferencí.

Za eskou re-
publiku se jed-
nání zú astnil 
P. Švejda z Aso-
ciace inova ního 
podnikání R.

R se zú ast-
uje jednání ICS-

TI na nevládní 
úrovni.

Mezinárodní konference „V deckotech-
nické inovace: Národní zkušenosti a me-
zinárodní spolupráce“ se uskute nila 19. 
5. 2011 ve studovn  budapeš ské technické 
a ekonomické univerzity, za p edsednictví 
A. Tichy-Racse, zplnomocn ného p edsta-
vitele Ma arska v ICSTI.

Program jednání s prezentacemi ú ast-
ník  konference je umíst n na www.icsti.ru.

V jeho rámci vystoupil P. Švejda s p ed-
náškou „Technologický pro  l R, 

SEMI Europe Brussels Forum
SEMI Europe forum se konalo dne 24. 5. 

2011 v Bruselu. Zú astnilo se ho 200 ú ast-
ník  z 29 zemí, 25 zemí EU (z EU nebylo 
zastoupeno Slovinsko a Lotyšsko), íny, 
Ruska, SAE a USA. Ú astníky byli jednak 
representanti polovodi ového pr myslu 
(CEO, editelé), p edstavitelé akademické 
sféry, lenové evropského parlamentu a ge-
nerální editelé sekcí Evropské komise (DG 
Climate Action, DG Competition, DG Ener-
gy, DG Enterprise and Industry, DG Envi-
ronment, DG Information Society & Media, 
DG Research & Innovation, DG Trade, JRC 
(Joint Research Center). Struktura ú astní-
k  fóra je znázorn na na diagramu.

V rámci jednání fóra byly diskutovány pro-
blémy, týkající se materiál  p ipravovaných 
Evropskou komisí, zejména
– Key Enabling Technologies 
– Industrial Policy for Europe in the Globali-

zed Era (Flagship of Europe 2020)
– Innovation Union (Flagship of Europe 2020)

Polovodi ový pr mysl p edstavuje 12% 
evropské ekonomiky, vzniká zde zhruba 
90% inovací, a je jedním z mála odv tví, 
které vytvá ejí nové pracovní p íležitosti. 
Jednání fóra se zam ilo na dv  klí ové 
oblasti – oblast mikro (nano) elektroniky 
a na oblast fotovoltaiky.

Oblast mikroelektroniky
a nanoelektroniky

Bylo konstatováno, že p estože ve výzku-
mu a vývoji v oblasti polovodi ových struk-
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v deckotechnické parky v R“. Ú ast-
ník m byly p edány materiály – CD ROM 
Technologický pro  l R, Systém inova -
ního podnikání v R, info materiál „KON-
TAKT“, info AIP R a SVTP R, CD ROM 
V deckotechnické parky v R, Cena Ino-
vace roku 2011. 

Ú astníci konference se zajímali 
o strukturu databáze Technologický pro  l 

R, zp sob vyhledávání potencionálních 
partner  podle region , typ  organizací, 
odv tví a technologií. Zajímali se o zkuše-
nosti z p ípravy a provozování v decko-
technických park  v R a doporu ili p ed-
ložit tyto informace 62. zasedání výboru 
ICSTI.

Mezi nejzajímav jší vystoupení pat ila 
Analýza sou asného stavu VaV a struktura 
v deckotechnických informací, prezento-
vaná ICSTI a Anne-Marie Libmann, F.L.A. 
Consultants z Francie a informace o ino-
va ním potenciálu Indie, prezentovaná S. 
K. Varshneyem, v deckotechnickým radou 
velvyslanectví Indie v Moskv .

Na tuto mezinárodní konferenci naváza-
lo dne 20. 5. 2011 jednání 62. zasedání 
výboru. Na tomto jednání byly zhodnoce-
ny výsledky ICSTI od posledního jedná-

ní v kv tnu 2010 v Baku, byl p edstaven 
nový zplnomocn ný p edstavitel Ruské 
federace v ICSTI V. V. Ni kov. lenové 
tohoto orgánu, jehož jednání se zú astnil 
P. Švejda, schválili do dalšího ty letého 
funk ního období editelem ICSTI V. Ko-
dolu. Tento návrh podpo il na základ  více 
než p tileté spolupráce AIP R a ICSTI 
P. Švejda. Na návrh R bylo schvále-
no za azení v deckotechnických park  
do agendy v deckotechnických informací 
v rámci ICSTI.

P. Š.

Sedm miliard EUR pro výzkum 
a inovace nastartuje r st

a p inese nová pracovní místa
Evropská komise – Tisková zpráva

(http://europa.eu)
Brusel 19. ervence 2011 – komisa ka Mái-

re Geoghegan-Quinnová dnes oznámila, že 
tém  7 miliard EUR bude ur eno na nastarto-
vání inovací prost ednictvím výzkumu. Evrop-
ská komise uvol uje v rámci Sedmého rám-
cového programu pro výzkum a vývoj (FP7) 
zatím nejv tší balí ek  nan ních prost edk . 
O ekává se, že v krátkodobém horizontu bude 
vytvo eno 174 000 pracovních míst a celkem 
za 15 let tém  450 000 pracovních míst 
a 80 miliard EUR v r stu HDP1. Financování 
výzkumu v EU je prioritou politického progra-

mu a nedávno je Unie postavila do centra sou-
držn jší inova ní strategie Unie inovací (viz 
IP/10/1288, MEMO/10/473), kterou Evropa 
pot ebuje, pokud chce sout žit s velkými a dy-
namickými zem mi, jako jsou USA i ína.

Granty podpo í výzkum v ešení nejvýznam-
n jších spole enských výzev, s nimiž se Evro-
pa a sv t setkávají. Mezi více než 16 000 p í-
jemc  prost edk  budou univerzity, výzkumné 
organizace a pr mysl. Zvláštní pozornost se 
bude v novat malým a st edním podnik m, 
což zahrnuje také balí ek tém  jedné miliar-
dy EUR. Také bude zavedeno nové Ocen ní 
EU pro ženy – inovátorky, jejichž práce byla 
 nancována v rámci FP7 nebo d ív jších pro-
gram . V tšina „výzev k p edkládání návrh “ 
(výzvy k podání žádosti o  nan ní p ísp vek) 
bude zve ejn na 20. ervence.

„Evropa dnes znovu dokazuje své odhodlá-
ní postavit výzkum a inovace do ela politické-
ho programu pro r st a zam stnanost. Mož-
nost ucházet se o tyto prost edky po celé EU 
svede dohromady nejlepší evropské výzkum-
níky a inovátory, kte í budou moci spole n  e-
šit nejpal iv jší otázky sou asné doby, jako je 
zabezpe ení energie a potravin, zm na klima-
tu nebo stárnoucí populace. Komise navrhu-
je zna né zvýšení  nan ních prost edk  pro 
výzkum a inovace v rámci našeho programu 
po roce 2013 s názvem Horizont 2020. Již díky 
výzvám, které vyhlašujeme nyní, chci da o-
vým poplatník m ukázat, že hodláme za kaž-
dé euro dostat tu nejlepší p idanou hodnotu,“ 
uvedla komisa ka Geoghegan-Quinnová. 

Detaily ohledn  grant
Výzvy se soust e ují na integraci výzkumu 

a inovací, která by m la pomoci ešit spole-
enské výzvy a vytvo it udržitelná pracovní 

místa a r st tím, že postaví Evropu do ela 
klí ových trh  s technologiemi budoucnosti. 

Toho se dosáhne bezprecedentním zvý-
šením podpory innostem, které napomáhají 
propojit výzkum a trh, nap íklad ukázáním 
komer ního potenciálu nových technologií 
nebo jejich využitelnosti v m ítku dostate -
n  velkém pro to, aby byly zajímavé pro pr -
myslovou výrobu. Tento p ístup propojující 
výzkum a trh tvo í také základ evropských 
inova ních partnerství z ízených v rámci 
ak ního plánu Unie inovací. Všechna ev-
ropská inova ní partnerství v etn  pilotního 
projektu aktivního a zdravého stárnutí budou 
podporována v rámci projekt  FP7.

Na innosti zam ené na ešení problé-
mu pé e o stárnoucí populaci se celkem 
p id lí 220 milion  EUR z 656 milion  EUR 
dostupných pro zdravotní výzkum a 240 mi-
lion  EUR z 1,3 miliardy EUR prost edk  
ur ených na  nancování informa ních a ko-
munika ních technologií (IKT). 

Zbývající prost edky ur ené na IKT budou 
sm ovat na rozvíjení infrastruktur pro sít  
a služby, na nano a mikrosystémy, fotoniku 
a robotiku, digitální materiály, jazykové tech-
nologie a na aplikace jako je nap íklad IKT pro 
zdravotnictví a IKT pro energetickou ú innost.

Evropská rada pro výzkum (ERV) rozd lí 
tém  1,6 miliardy EUR na ocen ní nejlep-
ších zkušených i mladých výzkumných pra-
covník , kte í p sobí v Evrop . Byla zave-
dena iniciativa malého rozsahu na ov ení 
„správnosti koncepce“, která má za cíl p e-
klenout mezeru mezi výsledky výzkumu a je-
jich komercializací. Další iniciativou je nový 
„grant ERV pro synergii“ na podporu velmi 
malých skupin výzkumných pracovník , kte í 
spolupracují na stejném projektu. 

1 Na základ  modelu NEMESIS, který vypracoval 
prof. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme) 
v rámci evropského výzkumného programu 
DEMETER. 

Studovna univerzity

Z jednání výboru
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Kolem 900 milion  EUR z tzv. akcí „Marie 
Curie“, bude zp ístupn no na podporu mobi-
lity a kariéry výzkumných pracovník  zhru-
ba 10 000 vysoce kvali  kovaných v dc . To 
bude zahrnovat i 20 milion  EUR ur ených 
pro pilotní projekt  nancování „evropských 
doktorát  v pr myslu“, který má stimulovat 
podnikání a spolupráci mezi univerzitami, 
výzkumnými institucemi a podniky.

265 milion  EUR ur ených na výzkum v ob-
lasti životního prost edí pom že p i ešení 
otázek, jako jsou zm na klimatu, úbytek biolo-
gické rozmanitosti a ú innost využívání zdroj . 

Evropská komise reaguje na zvýšenou 
poptávku po bezpe n jších a zdrav jších po-
travinách a udržitelných biologických zdrojích 
tím, že investuje více než 307 milion  EUR 
do vybudování silného biohospodá ství, které 
zlepší výrobní postupy, vytvo í nová pr mys-
lová odv tví a poskytne pracovní místa. 

Malé a st ední podniky (MSP), které hrají p i 
inovaci zásadní úlohu, budou k ú asti motivo-
vány speciálními podporami. Vedle nov  zjed-
nodušených pravidel obsahuje investi ní balík 
pro MSP ve výši tém  1 miliardy EUR také pi-
lotní schémata jednak v rámci tématu Zdravot-
nictví, jednak v rámci  nan ního nástroje Ev-
ropské investi ní banky pro sdílení rizik MSP. 

488 milion  EUR pro nanotechnologie se 
zam í na oblasti, jako jsou továrny budouc-
nosti, ekologické automobily a energeticky 
ú inné budovy. 

Výzkum a inovace v oblasti istší, bezpe -
n jší a ú inn jší dopravy a mobility získají 
313 milion  EUR.

Komise nakonec vyhradila 40 milion  EUR 
na „Iniciativu pro inteligentní m sta“ s cílem 
nalézt ú inn jší zp soby využívání energie 
a poskytování m stské dopravy. 

Souvislosti
Sedmý rámcový program pro výzkum 

a vývoj (FP7) je nejrozsáhlejším programem 
na  nancování výzkumu na sv t  s roz-
po tem ve výši 53 miliard EUR pro období 
2007–2013. P ijetím strategie Evropa 2020 
a vyjád ením podpory plánu Unie inovací 
letos v únoru lenské státy ur ily výzkum 
a inovace prioritou evropského politického 
programu a základem plán  pro investice 
do udržitelných pracovních míst a r stu.
Viz také MEMO/11/520 a MEMO/11/521
Unie inovací:
http://ec.europa.eu/innovation-union
Evropa 2020 http://ec.europa.eu/
europe2020/index_cs.htm
Digitální agenda http://ec.europa.eu/digital-agenda

Kontaktní osoby:
Mark English (+32 22962410)
Monika Wcislo (+32 22986595)

Inova ní prost edí pro MSP
Evropské malé a st ední podniky jsou ino-

vativní, nerostou však dostate n . USA pro-
kázaly v posledních 35 letech mnohem lepší 
schopnost, pokud jde o zakládání a r st no-
vých spole ností v odv tvích s intenzivním 
výzkumem.

Evropské malé a st ední podniky jsou 
inovativní. Z celkového po tu podnik  s ino-
va ními innostmi zavedlo podle pr zkum  
v roce 2008 na trh nové nebo zdokonalené 
produkty 27 %. Ve Švédsku tento po et do-
konce dosahuje 41 %. V Evropské unii jsou 
EUREKA a nyní rovn ž Eurostars program 

dlouhodobým šampionem, které vytvá e-
jí podmínky pro mezinárodní spolupráci 
inovativních malých a st edních podnik  
a rychlé tržní uplatn ní výstup  jejich pro-
jekt . Dlouhodob  nejv tší p ekážkou pro 
malé a st ední podniky je omezený p ístup 
k  nancím a problematika ochrany duševní-
ho vlastnictví a pr myslových práv.

V pom ru k velikosti ekonomiky provád jí 
malé a st ední podniky v Spojených státech 
více výzkumu a vývoje než v Evropské unii: 
v roce 2007 inily výdaje malých a st edních 
podnik  na výzkum a vývoj v Evropské unii 
0,25 % HDP oproti 0,30 % v Spojených stá-
tech, s vysokou koncentrací v ur itých státech, 
jako je Kalifornie. V ad  evropských zemí 
(Dánsko, Finsko, Belgie, Rakousko a Švéd-
sko) však malé a st ední podniky provád jí 
více výzkumu a vývoje (více než 0,5 % HDP).

Zna n  znepokojující je však skute nost, 
že pokud jde o patentovou innost, jsou 
mladé podniky (které existují mén  než p t 
let) v Evropské unii mén  inovativní než je-
jich prot jšky v Spojených státech, s výjim-
kou Norska a Dánska, kde v období mezi 
rokem 2005 a 2007 podalo žádost o paten-
ty v rámci Smlouvy o patentové spolupráci 
více než 30 % mladých podnik .

V d sledku toho nerostou inovativní 
malé a st ední podniky dostate n  rychle, 
aby se staly velkými inovativními spole -
nostmi investujícími do výzkumu a vývoje. 
Podíl podnik  založených po roce 1975 
je u p edních spole ností v Spojených 
státech investujících do výzkumu a vý-
voje t ikrát vyšší (54,4 %) než u p edních 
spole ností v Evropské unii investujících 
do výzkumu a vývoje (17,8 %). To je p í-
znakem trvale nižší schopnosti Evropské 
unie v posledních zejména 15-20  letech, 
pokud jde o zakládání a r st nových pod-
nik  v odv tvích s intenzivním výzkumem, 
v porovnání se Spojenými státy. Pr mys-
lová struktura Evropské unie není proto 
dostate n  orientována na rychle ros-
toucí hospodá ská odv tví.

Prakticky všechny typy malých a st ed-
ních podnik  mohou inovovat a m ly by být 
vybízeny k tomu, aby investovaly do výzku-
mu a inovací. D ležitá je rovn ž skute nost, 
že rychle rostoucí podniky v nejinovativn j-
ších odv tvích hospodá ství jsou hlavními 
aktéry p i rozvoji nov  vznikajících výrob-
ních odv tví a p i urychlování strukturálních 
zm n, které Evropa pot ebuje, aby se stala 
ekonomikou s udržitelným hospodá ským 
r stem a kvalitními pracovními místy. Pro-
to se návrh Evropské komise, který se týká 
se nového jednotného hlavního ukazatele 
inovací, zam uje na podíl rychle rostou-
cích podnik  v nejinovativn jších odv tvích 
na hospodá ství. R st vyplývající z tako-
véhoto rozvoje p inese prosp ch celému 
hospodá ství Evropské unie, v etn  malých 
a st edních podnik  v odv tvích s málo i 
st edn  vysp lou technologií a ve službách, 
které jsou velmi závislé na celkovém vývoji 
poptávky.

(sh)

EU není v sou asnosti  dobrým 
vzorem v inovacích

Podle studie p ipravené Euro-Americkou 
obchodní radou, jež byla nedávno uve ejn -
na a která posuzovala kritéria inovace a kon-
kurenceschopnosti ve 44 zemích, obsadila 

Evropská unie jako celek pr m rné umíst ní 
na 19. míst , tj. daleko za Spojenými státy 
(4.), Jižní Koreou (5.) a Kanadou (7.), i když 
stále p ed zem mi s rychle se rozvíjející eko-
nomikou jako je ína (34.), Brazílie (38.) a In-
die (43.). Tato studie poukazuje také na zna -
né rozdíly mezi jednotlivými lenskými státy 
Evropské unie. Nejlépe na tom jsou skandi-
návské zem , zatímco zejména st edomo -
ské zem  se umístily nejh e. 

Obdobná studie byla vypracovana think-
-tank pro Informa ní technologie a inovace 
(ITIF) se sídlem ve Washingtonu. Na zákla-
d  údaj  OECD a UNESCO (využito byl cel-
kem 16 r zných parametr , mimo jiné údaje 
o investicích do výzkumu a vývoje, vzd lá-
vací standardy a produktivita práce) zpráva 
analyzuje také inova ní potenciál a kon-
kurenceschopnost stejných zemí. Studijní 
zpráva je k dispozici na internetové adrese 
www.itif.org/  les/2011-atlantic-century.pdf

Uvedená studie dokumentuje, že Evrop-
ská unie jako celek, ale také Spojené státy 
zaostávají v konkurenceschopnosti za ze-
m mi s vysp lými ekonomikami, jako je 
Japonsko, Kanada, Jižní Korea a Austrálie. 
Zpráva ITIF zaznamenala jeden evropský 
úsp ch a to, že v hodnocení inova ního 
prost edí se Finsko umístilo na druhém nej-
vyšším po adí za Singapurem. Úsp ch Fin-
ska vyplývá p edevším ze shody politickéna 
domácí scén  o strategii, cílech a prová-
d ní inova ní politiky. Protikladem je Itálie, 
která v posledních 10 letech zaznamenala 
nejmenší nár st inovací. Po adí lenských 
zemí Evropské unie z hlediska inova ního 
prost edí je uvedeno v následující tabulce.

Po adí Zem Po adí Zem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Finsko
Švédsko
Velká Británie
Dánsko
Holandsko
Belgie
Francie
Irsko
N mecko
Rakousko

eská republika
Estonsko

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

Ma arsko
Špan lsko
Slovinsko
Portugalsko
Slovensko
Lotyšsko
Itálie
Litva
Kypr
Polsko

ecko

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

Pokud jde o další hodnocení, Evropská 
unie jako celek se umístila 23. z hlediska 
dosp lých dosp lých s terciálním vzd láním 
ve v ku mezi 25-34 let (31,8% této v kové 
populace), naopak na 1. míst  je Jižní Ko-
rea (57,9%), z evropských zemí se nejvýše 
umístilo Irsko (45,1%). 

Finsko se umístilo nejvýše v po tu v dec-
kých pracovník  v p epo tu na 100 obyva-
tel. Finsko se rovn ž za adilo na nejvyšší 
p í ku v oblasti investic do výzkumu a vývo-
je v podnikatelském sektoru (2,23% HDP). 
Rakousko se dostalo na vrchol v oblasti 
vládou  nancovaného výzkumu a vývoje 
(0,99% HDP). V oblasti produktivity práce 
se nejvýše umístilo Nizozemsko naopak 
nejh e Lotyšsko. Lotyšsko má nejnižší saz-
bu dan  z p íjmu právnických osob (9%), 
naopak Itálie má stejnou da  ve výši 29%, 
což je nejvíce v celé Evropské unii. 

(sh)
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Podnikatelský a inova ní park 
VÚB Havlí k v Brod

Vznikl na základ  aktivit vedení Výzkum-
ného ústavu bramborá ského v Havlí kov  
Brod  (VÚB) v roce 1999 v uvoln ných pro-
storách areálu. Rozvoj v deckotechnického 
parku (VTP) byl v tomto roce podpo en zís-
káním projektu Ministerstva pr myslu a ob-
chodu v programu výzkumu a vývoje PARK 
v celkové ástce 3320 tis. K , p i emž bylo 
50 % spolu  nancování ze strany nositele pro-
jektu. Cílem bylo provozování a rozvíjení VTP 
jako podnikatelského a inova ního centra pro 
realizaci technologických ešení a transfer 
technologií. VTP m l k dispozici pro pot eby 
podnikatel  v etn  nositele projektu 4 244 m2 
ploch. Na základ  požadavk   rem za len -
ných do VTP byly uskute n ny rekonstrukce 
prostor a jejich další úpravy. Mimo jiné byly 
provedeny úpravy po íta ové sít , p ipojení 
na internet a zajišt ní služeb provozovatelem 
parku. Došlo rovn ž na úpravu a rozší ení 
parkovacích ploch. Je nutno íci, že od po-
átku VTP byla v nována pozornost i funkci 

inkubátoru, kdy zejména  rmám inova ního 
charakteru byly p i uzavírání smluv posky-
továny výhodn jší podmínky (nižší nájemné 
aj.). V pr b hu ešení projektu v letech 1999 
až 2000 bylo vytvo eno 17 nových pracov-
ních míst u  rem a organizací zapojených 
do VTP. Následný projekt na provoz a roz-
ší ení VTP podaný v r. 2001 byl neúsp šný, 
a proto byl VTP v dalších letech provozován 
pouze v režii VÚB.

Ve ve ejné sout ži se v roce 2010 poda-
ilo získat projekt z programu MPO Prospe-

rita na revitalizaci st ech a oplášt ní budov 
a modernizaci po íta ové sít  v celkové 
hodnot  3000 tis. K . Projekt byl dokon en 
v roce 2011 s tím, že 50 % náklad  hradil 
provozovatel VTP. 

Krátce po svém založení se stal VTP le-
nem Spole nosti v deckotechnických park  

R (SVTP R) a jeho zástupci se pravidel-
n  zú ast ují d ní v této spole nosti. VTP 
se dlouhodob  prezentuje v rámci www.
svtp.cz. S ohledem na dosahované výsled-
ky byla v roce 2002 p iznána VTP Spole -
ností v deckotechnických park  R akredi-
tace, která byla pak pravideln  obnovována 
a poslední byla obhájena v roce 2010. 

V rámci Kraje Vyso ina p sobíme dlou-
hodob  jako jediný VTP, i když se nyní další 
p ipravují. 

Provozovatel poskytuje subjekt m za-
len ným do VTP poradenství, a  už tech-

nologické, ekonomické, vedení ú etnictví, 

vzd lávací a školicí možnosti, p ekladatel-
ství a možnost pomoci p i projektech EU. 
Z technických a administrativních služeb 
pak to jsou digitální telefonní úst edna, 
telefon, fax, internet, po íta ová sí , zpra-
cování text , knihovna, kopírování, vazba 
dokument , jídelna, konferen ní a sch zo-
vací prostory, dílny (truhlá ská, záme nic-
ká, elektro), sklady, laborato e, nákladní 
a osobní doprava, dostate né po ty par-
kovacích míst pro pracovníky  rem a jejich 
zákazníky. Tato okolnost je mimo jiné všemi 
leny VTP vysoce hodnocena. 
Po dohod  s provozovatelem VTP jsou 

pr b žn  provád ny úpravy pronajatých 
prostor, které podnikatelé ( lenové parku) 
užívají a tím je jim umožn no zlepšovat je-
jich podmínky pro podnikání. Významnou 
podporu dostávali a dostávají podnikatelé 
a  rmy za azené v inkubátoru. ada  rem 
si po po áte ním p sobení ve VTP po ídila 
vlastní prostory, kde podnikají a rozvíjí svou 
innost na širší úrovni. Mimo jiné to jsou 

METROPOLITNÍ, s.r.o. Havlí k v Brod, 
podnikající v oblasti IT, PROSS, reklamní 
spole nost, Urban, s.r.o. zlatnictví a výroba 
šperk , Martin Muziká  opravy a servis mo-
torových vozidel aj. 

Jako p íklady dobrých výsledk  práce pod-
nikatel  ve VTP je možno jmenovat Ingenier-
team CZ, s.r.o. – projek ní práce v oblasti 
autopr myslu (t íválcový motor Fabia), AIKA, 
s.r.o. – rozvoj IT v oblasti Kraje Vyso ina, 
Medipo Agras HB, s.r.o. – rozvoj strojních 
technologií a mechanizace výroby a sklizn  
brambor. Prost ednictvím provozovatele se 
VTP prezentoval i v sout ži „Inovace roku 
2007“, kde m la úsp ch  alová odr da bram-
bor „Val  “. Ta byla i za pomoci SVTP R pre-
zentována a propagována na ve ejnosti. 

Provozovatel VTP poskytuje uživatel m 
výsledk  výzkumu služby prost ednictvím 
praktických informací pro podnikatele v ze-
m d lství a souvisejících oborech. 

V sou asné dob  je zam ení VTP zejmé-
na v oblastech: IT, stavebnictví, zem d lské 
strojírenství, poradenství a služby pro ze-
m d lství a zpracovatelský pr mysl, ostatní 
služby. P sobí zde nyní 45  rem, z nichž je 
13 inova ního charakteru. Celkov  je v nich 
zam stnáno více jak 70 pracovník . Je mož-
no je rozd lit do n kolika oblastí:

 informa ní technologie
zde p sobí 8  rem na pronajaté ploše 
287 m2. Nejvýznamn jší jsou METRO-
POLITNÍ, s.r.o., AIKA, s.r.o., AICOM, 
s.r.o. které dlouhodob  a úsp šn  p so-
bí v Havlí kov  Brod  a na území Kraje 
Vyso ina

 stavební a projek ní práce, p íbuzná 
problematika
V této oblasti se ve VTP vyst ídala ada 
 rem, v sou asné dob  zde p sobí 8  -
rem s pronajatou plochou 257 m2, z nichž 
významných výsledk  dosahují PRO-
JEKT PLUS, s.r.o., Ing. J. STRNAD – 
ISPO a dopravní  rma L. MILICHOVSKÝ

 zem d lské strojírenství, technologie 
a zpracování brambor
Významným p edstavitelem je  rma 
MEDIPO AGRAS HB, s.r.o., která má 
pronajatou plochu 180 m2

 výroba zboží, obchod, služby
Do této skupiny je možno za adit 15 
 rem, které p sobí na ploše 828 m2. 
Výrazných úsp ch  zde dosahuje f. Mar-
tin FAIT – FMF DESIGN, která p sobí 
na úseku výtvarnictví, výroby a obchodu 
se sklem, dále pak f. NORIKA CZ, s.r.o., 
která zajiš uje množení brambor a ob-
chod s bramborami. Velmi dob e si vedla 
též  rma J. BÁRT  s chovem a prode-
jem akvarijních rybi ek 

 ekonomické a da ové poradenství, 
vedení ú etnictví 
Z této oblasti zde p sobí 4  rmy, které mají 
k dispozici plochu 119 m2. Dlouhodob  
dosahuje dobré výsledky f. QIT, s.r.o. 

 zvláštní služby
Do této kategorie z  rem p sobících 
ve VTP adíme 7 subjekt  s pronajatou 
plochou 123 m2. Pat í sem mj. J. DOB-

ANSKÁ pedikúra, manikúra, V. KOR-
CH ÁK kosmetické služby, J. KAŠPA-
ROVÁ st íhání a úprava ps  

 instituce a o.p.s.
V této kategorii p sobí 3 subjekty na plo-
še 102 m2. 
 Jako nejvýznamn jší je nutno uvést 
Úst ední bramborá ský svaz R, který 
má za úkol hájit zájmy p edevším produ-
cent  a zpracovatel  brambor a Okresní 
myslivecký spolek MMJ. 

 Výzkumný ústav bramborá ský
Havlí k v Brod, s.r.o. (provozovatel 
VTP) užitná plocha 2255 m2

Volná plocha k pronajmutí je v sou asné 
dob  93 m2.

Zakladatelem, majitelem a provozova-
telem VTP je Výzkumný ústav bramborá -
ský Havlí k v Brod, s.r.o., který navazuje 
na tradici Státních výzkumných ústav  
bramborá ských, založených v roce 1923. 
Vlastníkem objekt , ve kterých je VTP pro-
vozován, se stal VÚB na základ  privati-
za ního projektu v roce 1994. Základ are-
álu byl vybudován již v roce 1926, ten pak 
byl postupn  dobudován a modernizován, 
nejvýrazn ji v letech 1986–1992. V t chto 
letech byly postaveny nové budovy, které 
slouží jak provozovateli, tak i VTP. Celko-
v  je možno íci, že areál je velmi vhodný 
pro podnikatelskou innost malých  rem 
v oblasti výzkumu, inovací, drobné pr mys-
lové výroby, obchodu, služeb a poradenské 
innosti. Sou ástí VTP jsou též pracovišt  

VÚB Kyjovská 3505 a Vale ov. 
Krom  vhodných podmínek pro podnika-

telskou innost má pracovišt  VÚB bohaté 
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zkušenosti z oblasti výzkumu a inova ního 
podnikání, informatiky, odborného a ekonomic-
kého poradenství v etn  dobrého personální-
ho zajišt ní. Pro podnikatelské aktivity a pot e-
by z jiných obor  (strojírenství a stavebnictví) 
má provozovatel uzav eny smlouvy na odbor-
né konzultace, poradenskou innost a v p í-
pad  pot eby i uspo ádání seminá e o použití 
nových technologií v sou asném strojírenství 
a p íbuzných oborech s VÚTS, a.s. Liberec 
a obdobn  v p ípad  stavebnictví i použití no-
vých stavebních hmot s VÚSH a.s. Brno.

Provozovatel VTP Výzkumný ústav bram-
borá ský Havlí k v Brod, s.r.o. je soukromou 
spole ností, která se zabývá aplikovaným 
a z ásti základním výzkumem. U aplikované-
ho výzkumu se jedná zejména o výzkum no-
vých prvk  v technologii p stování, zpracová-
ní a užití brambor, ale i jiných plodin. V oblasti 
základního výzkumu je provozovatel zam en 
zejména do oblasti šlechtitelských metod 
brambor, biotechnologických postup  ve vi-
rologii a testa ních metod detekce šk dc  
a chorob brambor. VÚB se okrajov  zabývá 
i šlecht ním brambor se zvláštním využitím. 
Je vlastníkem odr d brambor Ke kovské ro-
hlí ky a Val  . Ve spolupráci se šlechtitelský-
mi spole nostmi v R se podílí na šlecht ní 
nových odr d, p i emž má na n kterých podíl 
na tvorb  výchozích materiál . 

Na úseku výzkumu je VÚB ešitelem a  
už koordinátorem nebo se podílí jako spo-
lu ešitelské pracovišt  u 27 projekt  gran-
tových agentur v R i EU. Jejich zam ení 
a názvy je možno zjistit na www.vubhb.cz. 

Z pov ení MZe zajiš uje VÚB konzerva-
ci a využití genofondu brambor (genoban-
ka bramboru in vitro). V sou asné dob  je 
vedeno v genobance p es 2400 genotyp , 
z toho 1234 kulturních odr d. V této oblasti 
se podílí VÚB (garant za R) na projektu IP-
GRI (FAO) „Evropská databáze bramboru“. 

VÚB je pov en zajiš ovat poskliz ové tes-
tování zdravotního stavu sadby brambor pro 
celou R, dále provozuje referen ní fytosa-
nitární diagnostickou laborato  pro diagnózu 
vir  a viroid  brambor, udržuje kolekci fyto-
patogenních vir  u brambor, zajiš uje monito-
ring vektor  u brambor. Zpracovává odborná 
stanoviska, koncepce, prognózy a podklady 
pro rozhodovací proces MZe v oblasti legisla-
tivních, fytosanitárních a jiných p edpis . 

VÚB je též autorizovaným pracovišt m 
pro registra ní pokusy s pesticidy a hnojivy 
u brambor, akreditovaným pracovišt m pro 
laboratorní diagnózu souboru vir  metodou 
ELISA a dianózu karanténních chorob Cms 
a Rs, akreditovaným pracovišt m pro vybra-
né chemické analýzy u brambor. Na zakáz-
ku zajiš uje udržovací šlecht ní a množení 
brambor metodou tká ových kultur in vitro. 
Pro smluvního odb ratele zajiš uje mno-
žení okrasných rostlin „in vitro“. Je rovn ž 
významným pracovišt m v oblasti technolo-
gického a ekonomického poradenství s ce-
lorepublikovou p sobností. 

Celkov  je možno konstatovat, že VÚB 
jako provozovatel VTP na základ  všech 
aktivit disponuje dostate ným množstvím 
prost edk  k bezproblémovému provozu 
VTP. Pot ebné zdroje jsou k dispozici z ko-
mer ní innosti a dalších podnikatelských 
aktivit (množení rostlin in vitro, obchodní 
innost, poradenství, služby). V Havlí kov  

Brod  je VÚB, provozovatel VTP v podv -
domí ve ejnosti jako partner podporující po-
áte ní podnikatelské aktivity svých len . 

Jan Bouma, Old ich Cempírek 

– vytvá í podmínky pro efektivní propojení 
pot eb soukromých  rem a podnik  s na-
bídkou odborných technických a netech-
nických služeb JU a Biologického centra 
AV R v.v.i. tak, aby se vytvo il kompaktní 
celek, ve kterém dochází k obousm rnému 
p enosu znalostí, dovedností a informací.

Jiho eský v deckotechnický park tak ve-
dle pronajímaného prostoru a provozních 
služeb nabízí široké spektrum poraden-
ských a dalších speci  ckých služeb souvi-
sejících s klientelou, která je orientována 
na problematiku výzkumu a vývoje v nejšir-
ším slova smyslu. Své klienty si cílen  vy-
bírá a hodnotí podle p edem stanovených 
kritérií. Neusilujeme p i využívání prostor  
parku o maximální ekonomické efekty ply-
noucí z pronájmu, ale o kvalitu výsledného 
produktu jednotlivých klient , íká Petra Va-
chová, nov  jmenovaná editelka JAIP.

Rozší ení p ístrojového a technologické-
ho zázemí.

Po úsp šném nastartování I. etapy JVTP, 
která umožnila zasídlení subjekt  se zam -
ením na molekulární biologii, biotechnolo-

gii, potraviná ství, fyzikální a technologické 
 rmy a spole nosti zabývající se energeti-
kou vzešel požadavek na rozši ování služeb 
inova ního charakteru, vývojových a vý-
zkumných aktivit a zvýšení a posílení kon-
kurenceschopnosti vznikajících produkt . 
Tento požadavek byl jedním z podn t  k po-
dání žádosti o podporu z dota ního progra-
mu Prosperita na dovybavení p ístrojového 
zázemí a posílení technologických za ízení 
do poloprovozní haly, která tak umožní roz-
ší ení inností a zvýšení výrobních kapacit. 
Dále projekt „Prost edí JVTP – I. etapa“ 
umožní odkoupení domén a portálu Gate-
2Biotech jako základního marketingového 
nástroje pro další rozvoj stávajícího JVTP. 

Spolupráce JVTP
s akademickou sférou

Další ne mén  d ležitou aktivitou, která 
je v rámci JAIP/JVTP realizována, je oblast 
vzd lávání. V rámci projektu SPINNET byly 
osloveni studenti z r zných obor , kte í bu-
dou posléze podpo eni stážemi ve v dec-
kotechnologických parcích (VTP), podnika-
telských inkubátorech a inova ních  rmách. 
Studenti se tak stanou sou ástí systému 
rozvíjejícího spolupráci mezi akademickou 
a aplika ní sférou a zárove  získají pot ebné 
kompetence, know-how a motivaci tuto spo-
lupráci dále rozvíjet. Podnikaví studenti zís-
kají navíc možnost spolupracovat na ešení 
inovativních zám r  formou týmové práce 

Jiho eský v deckotechnický park 
v eských Bud jovicích 

Vznik a poslání Jiho eského v -
deckotechnického parku (JVTP)
Váže se k roku 2008, kdy v rámci nov  vy-

stav ného objektu vzniklo zázemí, ve kterém 
se setkávají komer ní subjekty s akademicko-
-univerzitními institucemi. JVTP tak p ispívá k
– vytvo ení základních p edpoklad  (pro-

st edí) pro možnost transferu poznatk  
do podnikatelské praxe, 

– zakládání nových spole ností ze strany ab-
solvent  i v deckých pracovník  (spin-off), 

– cílené spolupráci již fungujících  rem 
s akademickými pracovníky na konkrét-
ních projektech.

I. etapa JVTP byla realizována jako projekt 
v rámci programu PROSPERITA, který je sou-
ástí Opera ního programu pr mysl a podni-

kání 2004-2006. Nositelem projektu je Jiho es-
ká univerzita v eských Bud jovicích (JU), pro-
vozovatelem a správcem JVTP je Jiho eská 
agentura pro podporu inova ního podnikání, 
o.p.s. (JAIP). JVTP je akreditovaným lenem 
Spole nosti v deckotechnických R.

JAIP od roku 2005 plní významnou roli 
p i rozvoji a podpo e inova ního podnikání 
v Jiho eském kraji, zam uje se p edevším 
na vytvá ení podmínek pro rozvoj výzkumu, 
vývoje a inova ního podnikání v regionu ve-
doucích ke zvýšení prosperity (www.jaip.cz). 

Novostavba JVTP byla v listopadu 2009 
ocen na 2. místem v sout ži Podnikatelská 
nemovitost roku 2008 v kategorii Podnika-
telská nemovitost s nejv tším p ínosem pro 
inovace a výzkum.

innosti JVTP
V sou asné dob  pat í mezi nejd ležit jší 

innosti JAIP – provozovatele JVTP, 
– správa I. etapy JVTP 
– realizace projekt  (projektový management)
– ú ast v platformách a klastrech
– související služby nap . zajišt ní technic-

ké pomoci p i ešení nových produkt , 
poradenství p i technologickém transferu, 
služby v oblasti duševního vlastnictví (pa-
tenty, licence, a pod).

JAIP se dále, v p ímé vazb  na JVTP, za-
m uje na 
– poradenství p i ešení technických a tech-

nologických problém ,
– poradenství v rámci TT,
– scouting v rámci výzkumných tým , 
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pod dohledem zkušených konzultant . Oslo-
vené soukromé  rmy mají zájmem o nové 
inovativní produkty uplatnitelné na trhu a zá-
rove  o výchovu a v asnou p ipravenost 
personálního obsazení v t chto výrobních 
provozech. Studenti se tak stávají perspek-
tivními zam stnanci s dlouhodobou p ípra-
vou pro vykonávání své budoucí profese. 

Jak dále?
Projekt JVTP byl od za átku koncipován 

jako více etapový s tím, že v první etap  
– dané tehdejšími  nan ními možnostmi 
zú astn ných partner , bude realizováno 
prost edí, v n mž se ov í životaschopnost 
zám ru. V kladném p ípad  se po ítalo 
s etapou druhou. P i hodnocení výsledk , 
dosažených v rámci první etapy, bylo kon-
statováno že JVTP splnil, a plní p edpokla-
dy které byly od projektu o ekávány. Projekt 
však došel do bodu, kdy je jeho další innost 
limitována nedostatkem disponibilních ploch. 
Další zájemce o umíst ní do prostor JVTP 
tedy nelze v sou asnosti p ijímat. JVTP však 
s nimi spolupracuje a poskytuje jim služby 
v tzv. virtuálním režimu – bez zasídlení, tak 
aby si mohli vyzkoušet podporu JVTP.

Možnosti dalšího rozvoje JVTP jsou dány 
i p ípravou a podáním žádosti na výstavbu 
druhé etapy JVTP. Zapln né prostory stáva-
jícího zázemí se tak rozší í o nové aktivity 
a služby v technologické a v deckotechnic-
ké oblasti s rozší enou funkcí inova ního 
centra a inkubátoru, kde je cílem podpora 
malých a st edních inova ních podnik , 
vzd lávání, rozvoj region , konkurence-
schopnost a rozvoj nových technologií. 
V této II. etap  je nadále po ítáno s rozší e-
ním aktivit zam ených na v decké a vzd -
lávací instituce s neve ejným sektorem 
(p evážn  výrobními  rmami). Druhá eta-
pa JVTP je tvo ena n kolika celky zabez-
pe ující administrativní prostory s vazbou 
na konferen ní místnost, laboratorní prosto-
ry s funkcí istých provozu a poloprovozní 
prostory s technologickým zázemím s mož-
ností istého provozu. Registra ní žádost 
podala spolupracující krajská organizace 
Jiho eský v deckotechnický park, a.s., jako 
nositel projektu a žadatel o dotaci. 
Kontaktní údaje:
Jiho eská agentura
pro podporu inova ního podnikání o.p.s.
Na Zlaté stoce 1619,
370 05 eské Bud jovice
Tel: 385 310 032, www.jaip.cz, info@jaip.cz

Petra Vachová, Jaroslav Lakomý,
Petr Kohout

Alma Consulting Group 

Využít kvalitn  možností  nancování ino-
vací s p ihlédnutím k napln ní všech legis-
lativních požadavk  dnes není úpln  jed-
noduché. Krom  r zných forem dota ních 
pobídek lze také využít druhou možnost, 
kterou je od itatelná položka na výzkum 
a vývoj. V eské republice jsou tisíce spo-
le ností, které spl ují zákonné podmínky 
k tomu, aby uplatnily nárok na tento da ový 

odpo et. Oproti takovému potenciálu je cel-
kových 640 subjekt  uplat ujících odpo et 
na výzkum a vývoj v roce 2009 pouhým sta-
vebním kamenem možného v tšího využití 
v budoucnu ( ísla za rok 2010 ješt  nejsou 
k dispozici). Ekonomickou podstatou tohoto 
da ového odpo tu je skute nost, že výda-
je na výzkum a vývoj lze ode íst dvakrát 
od základu dan . Úspora u podnik  typu 
SME se pak v tšinou pohybuje v ádech 
statisíc  až milion  korun za každý rok 
a podnik ji fakticky získá p i podání da ové-
ho p iznání. Ale jak správn  ur it, jestli pro 
innosti práv  v mém podniku lze tento da-
ový odpo et uplatnit?
Na eském trhu operuje subjekt, který je 

v této oblasti  nancování inovací sv tovým 
hrá em. Jedná se o Alma Consulting Group.

Alma CG byla založena v roce 1986 
ve Francii mužem jménem Marc Eisenverg. 
Za 25 let své existence se Alma CG vypraco-
vala v evropského leadera na trhu poraden-
ství v oblasti snižování náklad . Její koncept 
poradenství spo ívá v redukci náklad  klient  
a v získávání nových zdroj   nancování jejich 
aktivit. A to celé bez zásah  do organizace 
nebo struktury spole nosti. Sou ástí byznys 
modelu Alma CG je i forma odm ny, kterou je 
vždy pouze p edem daná výše provize z kon-
krétní zajišt né úspory pro klienta (tzv. succe-
ss fee). Celá poradenská skupina s obratem 
271 mil. € v roce 2010, 1700 zam stnanci, 
mate skou spole ností ve Francii a pobo ka-
mi v UK, Špan lsku, Portugalsku, Belgii, Pol-
sku, Kanad , Ma arsku, N mecku a eské 
republice je také p edním hrá em v oblasti 
 nancování inovací s d razem na maximální 
možné uplatn ní da ového odpo tu na vý-
zkum a vývoj.

Alma CG se ve svých pobo kách spe-
cializuje na p t hlavních oblastí innosti:

 Financování inovací
 P ímá podpora
(evropské granty a národní dotace)

 Nep ímá podpora
(odpo et na výzkum a vývoj)

 Da ová optimalizace
(da  z nemovitosti, DPH)

 Provozní náklady (telekomunikace, 
energie, vozový park, jiné)

 Sociální odvody (optimalizace povinných 
sociálních odvod  zam stnavatele)

 Pojišt ní

Hlavní produkt Alma CG
– Financování inovací

Alma CG jako specialista na  nancování 
inovací prostudovala pro své klienty za více 
než 25 let svého p sobení všechny existu-
jící možnosti  nancování výzkumu a vývoje. 
Mezi poskytované služby pat í poradenství 
p i získávání všech základních p ímých 
a nep ímých podpor týkajících se výzkumu 
a vývoje. Tyto služby poskytuje na regionál-
ní, národní i evropské úrovni. Odd lení pro 
 nancování inovací Alma CG zahrnuje také 
disciplinárn  r znorodý tým 170 odborník , 
v etn  137 konzultant , v dc  a inženýr  
z r zných obor . S pomocí tohoto odbor-
ného zázemí byla Alma CG za posledních 
10 let schopna pro své klienty zajistit jednu 
miliardu € v oblasti p ímého i nep ímého  -
nancování inovací, výzkumu a vývoje.

V eské republice se v tuto chvíli Alma 
CG v nuje zejména poradenství p i uplat-
n ní da ového odpo tu na výzkum a vývoj. 

Pro své klienty zajiš uje lokální tým tzv. „full 
service“ v této oblasti. Její služby za ínají 
identi  kací uplatnitelných projekt  výzkumu 
a vývoje. P esnou identi  kaci vhodných ak-
tivit umož ují zejména sdílené dlouholeté 
celosv tové zkušenosti, unikátní metodo-
logie Alma CG a technické vzd lání jejích 
konzultant , kte í jsou všichni absolventy 
technických univerzit. Dalším krokem je 
p esné ur ení uplatnitelných výdaj  a ná-
sledné zpracování podrobné dokumentace 
ke všem vytipovaným projekt m. Dokumen-
tace je zpracovávána jak podle legislativních 
pokyn  (paragraf 34 odst. 4 a 5 zákona .  
586/1992 Sb., o daních z p íjm ), tak nad 
rámec pot ebné dokumentace, kterou vyža-
duje zákon. Výpo tem nárokovatelné maxi-
mální výše da ového odpo tu služby Alma 
CG nekon í. Sou ástí smluvního vztahu je 
i podpora p i uplatn ní odpo tu a následná 
asistence p i jednání s  nan ním ú adem. 
Smluvní vztah mezi Alma CG a klientem se 
uzavírá na víceleté období p edevším proto, 
aby v pr b hu let mohli spole n  odpo et 
maximáln  zefektivnit. V pr b hu p ípravy 
da ového odpo tu na výzkum a vývoj je 
postupn  konzultanty Alma CG uplatn na 
technická, právní a záv rem  nan ní exper-
tíza auditovaných projekt . Tento p ístup, je-
hož sou ástí je i zmi ovaný provizní model 
odm ny, tvo í metodologii Alma CG uplat o-
vanou a zdokonalovanou po desítky let.

V eské republice obhospoda uje Alma 
CG v tuto chvíli p es ty i desítky klient  
z r zných odv tví, pro n ž realizuje odpo et 
na výzkum a vývoj. Z pohledu klienta je spo-
lupráce asov  nenáro ná, vlastní technický 
audit p edstavuje pr m rn  2-3 denní zát ž 
pro odpov dné pracovníky na vybraných 
projektech. Mezi klienty m žeme nalézt jak 
spole nosti z oblasti služeb (Komer ní ban-
ka, KD DIZ, Asseco Solutions, NanoTrade, 
Quinta Analytica), tak z pr myslových odv tví 
(Brano, Lafarge, Skanska, Lias Vintí ov, Po-
clain Hydraulics). Pro své klienty v eské re-
publice Alma CG zpracovala audit a p ipravila 
k uplatn ní p es 200 projekt  v letech 2009 
a 2010 v celkové výši zhruba 250 mil. K . N -
které z uplatn ných projekt  již byly podro-
beny úsp šné kontrole  nan ním ú adem. 
Na globální úrovni zpracovala Alma CG audit 
32 000 projekt  výzkumu a vývoje v pr b hu 
posledních p ti let, b hem kterých zajistila 
pro své klienty celkem 1,8 miliardy € p ímého 
a nep ímého  nancování inovací.

Barometr inovací
Vzhledem ke svému výsadnímu posta-

vení v oblasti  nancování inovací, rozší ila 
Alma CG sv j profesionální rozm r také 
o realizaci rozsáhlého pr zkumu, který se 
této problematice odborn  v nuje. Pr zkum 
se jmenuje Barometr inovací a v letošním 
roce se koná již jeho sedmý ro ník. Tento 
ro ník je mimo ádn  významný pro st edo-
evropské zem , zejména pro eskou re-
publiku, Polsko a Ma arsko, kde pr zkum 
probíhá v bec poprvé. Celkem pr zkum 
zkoumá inovativní prost edí v 11 zemích 
a krom  již zmi ovaných se dále jedná 
o Francii, Velkou Británii, Špan lsko, Por-
tugalsko, N mecko, Belgii, Kanadu a USA.

Obecným cílem každoro ního pr zkumu 
je zjišt ní míry inovativního prost edí v jed-
notlivých státech a jejich vzájemné porovná-
ní. Jednotlivé ro níky se pak liší svým hlav-
ním tématem v rámci obecného zam ení 
na inovace. Hlavním tématem Barometru 
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Hledají se Vizioná i roku 2011 Projekt je koncipován jako pr ez jednot-
livými odv tvími s akcentem na inova ní 
potenciál v daném odv tví. Inova ní pro-
dukty bude hodnotit odborná porota složená 
z odborník  z ad akademických a v dec-
kých institucí, státní správy a p edstavitel  
inova ního podnikání. Vít z získá exkluzivní 
možnost seznámit ve ejnost se svými inova -
ními produkty prost ednictvím eské televize 
a dalších médií. Zájmové sdružení CzechInno 
usiluje o propojení podnikatelských subjek-
t , ve ejné správy a výzkumných organizací 
za ú elem prohloubení spolupráce v oblasti 
inovací. Sdružení má za cíl p isp t k rozvoji 
inovací a seznámit podnikatelskou a širší ve-
ejnost s daným tématem v eském prost edí 

a zárove  sd lovat možný budoucí vývoj této 
oblasti. Více informací získáte na: www.vizio-
nari2011.cz nebo na www.czechinno.cz.

Kamil Kresta
partner a místop edseda ídícího výboru 

CzechInno, z.s.p.o.

Modernizace Tokamaku COMPASS 

Tokamak – za ízení pro studium
ízené termojaderné fúze

Nejúsp šn jší za ízení pro studium íze-
né termojaderné fúze je tokamak (TOroidal-
naja KAmera i Magnitinyje Katuški). Nej-
v tší tokamak na sv t  staví pátým rokem 
Evropská unie, Rusko, USA, Japonsko, 
Jižní Korea, ína a Indie ve francouzském 

Cadarache. Tokamak ITER má ov it mož-
nost uvoln ní fúzní energie pro civilní ú ely. 
Poprvé bude mít výzkum technologie p ed-
nost p ed studiem fyziky. ITER by m l fun-
govat jako zesilova  výkonu. Vstupní výkon 
oh ívající plazma bude 50 MW a výstupní 
výkon termojaderné fúze by m l dosáhnout 
po dobu nejmén  500 sekund 500 MW. 
ITER ješt  nebude vyráb t elekt inu.

Zhruba desetkrát menší, ale ITER podob-
ný tokamak, provozuje od roku 2008 Ústav 
fyziky plazmatu Akademie v d R, v.v.i, 
v Praze. Práv  podobnost tokamak  COM-
PASS [1] a ITER umož uje, aby výsledky 
získané na COMPASS mohly plnit databázi, 
ze které ITER erpá p i tvorb  experimentál-
ních scéná . Tokamak COMPASS p evzal 
ÚFP od Culham Center for Fusion Ener-
gy. Culham se nachází nedaleko Oxfordu 
ve Spojeném království. ÚFP musel vyba-
vit COMPASS novou energetikou a pracuje 
na výrob  nejr zn jších, mimo ádn  p es-
ných a citlivých diagnostik.

Svazky neutrálních
energetických ástic

ÚFP se chystá p ipojit k tomakaku COM-
PASS dva zcela nové zdroje svazk  neut-
rálních ástic (NBI = Netral Beam Injection). 
Tokamak je v principu pulsní za ízení, to 
je, výboj v tokamaku trvá omezenou dobu. 
Tento „nedostatek“ fyzikové dnes umí ale-
spo  áste n  obejít. Jedním ze zp sob  
je neinduktivní buzení elektrického proudu 
pomocí vst iku energetických neutrálních 

inovací 2011 je pohled na inovace v sou-
vislosti s udržitelným rozvojem spole nos-
tí. V roce 2011 se po ítá s ú astí více než 
1000 spole ností ze všech zmi ovaných 
stát  v etn  eské republiky. 

Když se podíváme blíže na jednotlivé 
okruhy dotaz  pr zkumu, objevíme témata, 
na která se Barometr inovací letos zam u-
je a hledá k nim odpov di nap í  r znými 
spole nostmi. 

Dotazy pokrývají nejvýznamn jší oblasti 
 nancování výzkumu a vývoje, jakými na-
p íklad jsou:

 Po et  rem investujících do VaV a pom r 
externího  nancování t chto aktivit

 Pojmenování nej ast jších obtíží p i za-
jišt ní  nancování inovací

 Po et  rem využívajících da ový odpo et 
na VaV a následný dopad da ového od-
po tu na zvýšení jejich VaV aktivit

 Pov domí o možnostech  nancování ino-
vací v jednotlivých spole nostech a míra 
praktického využití t chto zdroj

Pr zkum, jehož vypln ní zabere pat-
náct minut, je anonymní ve form  on-line 
dotazníku. Stejné dotazy dostávají v rám-
ci šet ení jednotlivé spole nosti ve všech 
ú astnických zemích. Z toho d vodu bude 
bezpochyby zajímavé porovnání výsledk  

mezi zem mi, kde má  nancování inovací 
dlouholetou tradici a t mi, kde je tato oblast 
spíše novinkou. 

Výsledky pr zkumu Barometr inovací 
2011 budou zve ejn ny ve druhé polovin  
tohoto roku. Celý pr zkum má potom am-
bici zmapovat prost edí podpory výzkumu 
a vývoje v soukromém sektoru. V p ípad , 
že se poda í p isp t k lepší orientaci es-
kých spole ností v této problematice, bude 
to nesporný úsp ch lokální verze pr zkumu. 
S výsledky pr zkumu budou tená i tohoto 
magazínu seznámeni.

Bc. Petr RÝDL, MBA
ALMA Consulting Group

P edstavit a ocenit eské  rmy a podnika-
tele a konkrétní autory inova ních produkt . 
To je cílem projektu „Vizioná i 2011“. Zájemci 
o ú ast se mohou p ihlásit na internetových 
stránkách www.vizionari2011.cz. Výsledky 
budou vyhlášeny v rámci Týdne výzkumu, 
vývoje a inovací INOVACE 2011, po ádané-
ho AIP R, v prosinci 2011. Záštitu projektu 
poskytlo Ministerstvo pr myslu a obchodu, 
partnerem je agentura CzechInvest.

„Projekt Vizioná i 2011 p esn  odpovídá 
cíl m, které chce prosadit i námi p ipravená 
Strategie mezinárodní konkurenceschopnos-
ti,“ íká ministr pr myslu a obchodu Martin 
Kocourek. „V rámci Strategie chceme eské 
 rmy a v dce nau it víc vzájemn  spolupra-
covat, protože naše ekonomika se do bu-
doucna musí opírat p edevším o inovace.“

„Na podporu inova ního podnikání minis-
terstvo pr myslu a obchodu rozd lí do roku 
2013 bezmála devadesát miliard korun 
z Opera ního programu Podnikání a ino-
vace. Zkušenosti s podporou z evropských 
fond  by m li mít i Vizioná i 2011,“ dodává 
Petr O ko, editel sekce fond  EU, výzkumu 
a vývoje Ministerstva pr myslu a obchodu.

 „Inovace jsou základním kamenem hospo-
dá ského pokroku a konkurenceschopnosti 

eské republiky, a proto je nutné podporo-
vat zavád ní inovativních produkt , proces  
a postup  v podnicích, vysv tluje generální 
editel agentury CzechInvest Miroslav K ížek 

a dodává: „Projekt Vizioná i 2011 zviditel uje 
inovativní  rmy, které se mohou stát inspirací 
pro ostatní podnikatele, a zárove  jim m že 
pomoci s rozší ením jejich inovativního pod-
nikání, služeb a produkt .“

Autorem projektu je Sdružení právnických 
osob CzechInno, které reaguje na sou as-
nou situaci na trhu a fakt, že se význam ino-
vací neustále zvyšuje. Projekt se zam uje 
p edevším na malé a st ední  rmy s inova -
ním potenciálem schopné reagovat na m -
nící se trh a jeho pot eby. Další podmínkou 
je erpání prost edk  z evropských fond  
za ú elem rozvoje inova ního podnikání. Tokamak COMPASS s p ipojeným injektorem (vpravo) a diagnostikou Thomson v rozptyl (vlevo).

36 3/2011

vnitrek IPTT III 2011.indd   36 25.8.11   10:17
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



ástic, které p i vhodném úhlu vst iku doká-
ží p edat impuls elektron m plazmatu a tím 
vybudit elektrický proud. Hlavní úloha NBI 
ale spo ívá v oh evu plazmatu. Primárn  
se plazma v tokamaku oh ívá pr chodem 
elektrického proudu. Ovšem s rostoucí tep-
lotou plazmatu klesá jeho ohmický odpor 
a s ním i ú innost oh evu Jouleovým tep-
lem. Jednou ze dvou standardních metod 
tak zvaného dodate ného oh evu je práv  
vst ik energetických neutrálních atom , kte-
ré srážkami s ásticemi plazmatu mu p edá-
vají svoji energii a plazma oh ívají. 

Zdroje svazk  neutrálních ástic z no-
vosibirského Budkerova ústavu jaderné 
fyziky úsp šn  pracují tak ka po celém sv -
t : mimo jiné v Korejské republice, ve Švý-
carsku a v n kolika laborato ích Spojených 
stát  amerických. Konstruk ní detaily zdro-
je svazk  jsou p itom vždy unikátní a šité 
na míru. V p ípad  tokamaku COMPASS 
dokáže každý ze dvou zdroj  neutrálních 
svazk  dodávat úzkým pr zorem o pr m ru 
7 centimetr  do plazmatu až 300 kW výko-
nu, a to ve form  vysoké pohybové energie 
vodíkových atom . Cel-
kov  tedy 600 kW. Plný 
výkon svazku lze p itom 
udržet až po dobu 0,3 
sekundy.

V sou asné dob , bez 
oh evových svazk , „umí“ 
tokamak COMPASS teplo-
tu plazmatu n kolik milión  
stup . P i použití svazk  
p edpokládáme, že dosáh-
neme teplot až padesáti 
milión  stup . Taková 
hodnota bude rekordní jak 
pro eský fúzní výzkum, 
tak pro tokamak COM-
PASS, který v p vodní in-
stalaci v britském Culhamu 
možnost oh evu neutrální-
mi svazky nikdy nem l.

Svazky bude možné vst ikovat do toka-
maku COMPASS nezávisle na sob  te n , 
to je souhlasným sm rem, i proti sob  – 
podle toho, k jakému ú elu budou práv  po-
užívány. Viz obrázek.

Parametry svazk  neutrálních ástic 
vyrobených Budkerovým ústavem jader-
né fyziky pro Ústav fyziky plazmatu AV 

R, v.v.i.
Po et injektor  2
Energie svazku 40 keV
 (m že být snížena)
Celkový iontový proud 2x 15 A
Celkový výkon
neutrálních ástic 2x 310 kW
Délka pulsu 300 ms
Pr m r svazku < 5 cm

Thomson v rozptyl
Dalším podstatným vylepšením tokamaku 

COMPASS je nedávná instalace a postupné 
uvád ní do provozu diagnostiky pro m ení 
hustoty a teploty elektron  plazmatu meto-
dou Thomsonova rozptylu laserového zá-
ení na elektronech plazmatu. Analyzuje se 

Dopplerovým jevem rozší ené spektrum roz-
ptýleného zá ení. Z velikosti Dopplerova posu-
vu, to je ze spektrálního rozší ení p vodní la-
serové áry, lze spo ítat elektronovou teplotu.

Plán odborných akcí
eské strojnické spole nosti

na 2. pololetí 2011
Seminá :  ídicí systémy hydraulických 

mechanism
termín: 6. zá í 2011
místo:  SVTS, Praha 1, Novotného lávka 

5, budova A - 4. patro, sál 417
odborný garant: eská asociace pro 
hydrauliku a pneumatiku – OS SS,
  Ing Petr Jáchym, HYDAC spol. 

s r.o. Planá nad Lužnicí, 
 e-mail: jachym.petr@hydac.cz
organiza ní garant: eská strojnická
 spole nost – Hana Valentová

Kurz:  Základy tribotechniky – (tribo-
techn. poznatky o mazivech 
a mazání, p edpoklady praktic-
ké realizace v podnikové praxi, 
atd.) dvoudenní kurz

termín: 12. – 13. íjna 2011
místo:  Hotel SKI – Nové M sto na Morav
odborný garant: OS Tribotechnika SS 
 Ing. Vladimír Nová ek, ALS 
Czech Republic, s.r.o., Praha, 
  e-mail: vladimir.novacek@

alstribology.com
organiza ní garant: eská strojnická
 spole nost – Hana Valentová

Seminá :  Aktuální požadavky na aplika-
ce automobilových olej  

termín: 9. listopadu 2011, 
místo:  SVTS, Praha 1, Novotného lávka 

5, budova A -3. patro, sál 315
odborný garant: OS Tribotechnika SS 
 Ing. Milan Šimánek, 
Castrol Lubricants (CR), s.r.o., Praha, 
 e-mail: milan.simanek@castrol.com
organiza ní garant: eská strojnická 
 pole nost – Hana Valentová

Seminá :  Zkušenosti s použitím kon-
struk ních plast  Murtfeldt, do-
pravních pás  Volta a pohon  
Interroll se zam ením na sní-
žení provozních náklad  a opti-
mální konstrukci dopravník

termín: 23. listopadu 2011
místo: SVTS, Praha 1, Novotného 
lávka 5, budova A - 4. patro, sál 418
odborný garant: Murtfeldt Plasty s.r.o.
  Ing. Libor Galatík, Murtfeldt 

Plasty s.r.o. M šice, e-mail: libor.
galatik@murtfeldt.cz

organiza ní garant: eská strojnická
 spole nost – Hana Valentová

Seminá :  Spojovací prvky využívané v hyd-
raulických a pneumatických ob-
vodech (šroubení, spojky, hadice) 

termín: 29. listopadu 2011
místo:  SVTS, Praha 1, Novotného lávka 

5, budova A - 4. patro, sál 418
odborný garant: eská asociace pro
 hydrauliku a pneumatiku – OS SS
  Ing. Filip Kalaš, BOSH 

REXROTH spol s r.o. Brno, 
 e-mail:  lip.kalas@boschrexroth.cz
organiza ní garant: eská strojnická
 spole nost – Hana Valentová
Všechny pozvánky a p ihlášky na jednotlivé 
odborné akce bude možné v as stáhnout 
z internetových stránek eské strojnické 
spole nosti www.strojnicka-spolecnost.cz,
e-mail: strojspol@csvts.cz

Hana Valentová 
eská strojnická spole nost

Schéma diagnostiky Thomson v rozptyl 
na tokamaku COMPASS

Nastavení injektor  svazk  rychlých neutrál-
ních ástic na tokamaku COMPASS 

Byly provedeny intenzivní a podrobné 
výpo ty, které simulovaly chování svazk  
neutrálních ástic v tokamaku COMPASS.

Návrh NBI je p izp soben speci  ckým 
vlastnostem tokamaku COMPASS. Je to 
kompaktní tokamak, pro který, v d sledku 
krátké interak ní dráhy mezi neutrálními 
ásticemi a plazmatem, musí být výkon 

NBI, jeho energie a geometrie voleny velmi 
pe liv . Dále tu jsou tu velká omezení daná 
konstrukcí tokamaku. Speciáln  – cívky to-
roidálního magnetického pole a konstrukce 
omezuje výb r sm ru vst iku a existující p í-
ruby pr chod  do výbojové komory muse-
ly být pozm n ny, aby nep ekážely vst iku 
svazku neutrálních ástic.

Na tokamaku COMPASS jsou v provozu 
dva výkonné infra ervené Nd:YAG lasery 
(1064 nm), každý o energii 1.5 J v pul-
zu o délce 7 ns a s opakovací frekvencí 
30 Hz. Rozptýlené zá ení je detekováno 
29-ti p tipásmovými polychromátory ana-
lyzujícími infra ervené a viditelné zá ení 
z 57 prostorových bod  v plazmatu. Výb r 
spektrálního pásma v každém polychro-
mátoru ur ují použité interferen ní  ltry, 
skrze které zá ení dopadá na lavinové fo-
todiody. 

Systém Thomsonova rozptylu umož uje 
zm it teploty plazmatu v rozsahu 10 eV – 5 keV 
a hustotu v rozmezí 1018–1020 m-3.

Jak NBI, tak diagnostika Thomsonova 
rozptylu instalované na tokamaku COM-
PASS podstatn  zvýší možnosti studia 
fúzního plazmatu oproti p vodnímu za-
ízení dovezeného z Culhamu v roce 

2008.
Auto i d kují za konzultaci kolegyni RNDr. Pe-
t e Bílkové.
Reference:
[1] Milan ípa, Petr K enek: Tokamak 

COMPASS, Inova ní podnikání a trans-
fer technologií, 2011, No 1, str. 32–34

Milan ípa, Jan Mlyná ,
Vladimír Weinzettl

Ústav fyziky plazmatu AV R, v.v.i.
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nisterstva školství, v dy, výzkumu a sportu 
SR a dalších host .

Zú astnili se jí zástupci AIP R I. N -
me ková a P. Švejda v souladu s doho-
dou se zástupci MH SR, kte í se zú ast-
nili sympoziálního programu INOVACE 
2010 v Praze v prosinci lo ského roku 
a v souladu s prezentací aktivity mobility 

R / SR v roce 2011. Na konferenci vy-
stoupil P. Švejda s p ednáškou „Systém 
inova ního podnikání v R“. Ú astní-
k m konference byly p edány informa ní 
materiály AIP R – INFO AIP R, asopis 
ip tt 1/2011, Systém inova ního podnikání 
v R, INFO KONTAKT 2011 s informace-
mi o Aktivit  MOBILITY, brožura Cena Ino-
vace roku 2011, INOVACE 2011, Týden 
výzkumu, vývoje a inovací v R, CD ROM 
Technologický pro  l R. 

navštívili vybrané stánky veletrhu, z eské 
republiky se na veletrhu prezentovalo 116  -
rem, z nichž n které byly ú astníky sout že 
o Cenu Inovace roku vyhlašované AIP R.

Více informací na:
www.mhsr.sk nebo www.siea.sk

P. Š.

Inovace jako motor
konkurenceschopnosti, Nitra

Dne 24. kv tna 2011 se, v rámci dopro-
vodného programu 18. Mezinárodního stro-
jírenského veletrhu (24. – 27. 5. 2011) v Ni-
t e, konala konference „Inovace jako motor 
konkurenceschopnosti“ za ú asti ministra 
hospodá ství SR J. Miškova, zástupc  Mi-

Jednání se zástupci MH SR a MŠ SR

Na konferenci byly vyhlášeny výsledky 
sout že o cenu ministra hospodá ství SR 
„Inovatívny in roka 2010“ v kategoriích:

 Výrobková inovace (18 ocen ní)
 Technologická inovace (11 ocen ní)
 Inovace služby (5 ocen ní)
 Mezinárodní spolupráce (2 ocen ní)

Materiály AIP R byly dále p edány k pre-
zentaci na stánku MH SR, zástupci AIP R 
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Pavel Švejda z Asociace inova ního 
podnikání R informoval ve svém p ísp vku 
„Ochrana pr myslového vlastnictví jako 
jeden z nástroj  zkvalitn ní inova ního 
procesu“ o p íprav  Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti R, uvedl základní 
druhy OPV; o inova ní m procesu (vymys-
let, vyrobit, prodat); o faktorech ovliv ujících 
inova ní proces (role marketingu inovací); 
o ochran  pr myslového vlastnictví jako 
jednoho z nástroj ; o INOVACE 2011 (k est 
publikace „Základy inova ního inženýrství“), 
o Cen  Inovace roku (o zkušenostech z pat-
nácti ro ník  sout že) a doporu il za adit 
inova ní produkty do výsledk  VaVaI – RIV.

O zkušenostech len  KIF AIP R z pr -
myslov  právní ochrany uvedli na konkrét-
ních p íkladech své zkušenosti zástupci 
dvou vybraných len  KIF AIP R:

Miroslav Sedlá ek z eského vysokého 
u ení technického v Praze zhodnotil systém 
hodnocení výsledk  výzkumu a vývoje v R 
a zd raznil, že podle zkušeností z praxe, které 
se svými spolupracovníky získal, je každé tech-
nické ešení t eba ur itým zp sobem ochránit. 
Nastínil situaci ohledn  vodní bezlopatkové 
turbíny – ano patentovat (základ pro další vy-
užití, nalezení partner , získání možnosti dal-
šího  nancování pr myslové právní ochrany).

Pavel Dlouhý, AIP R/ eský svaz vyná-
lezc  a zlepšovatel , sd lil své zkušenosti 
z druhé strany zastánc  pro  nepatentovat 
a nechránit, zmínil zásadu rychlých inova -
ních cykl  a jako p íklad uvedl analyzátor 
výbušnin – absolutní sv tová špi ka (ob-
dobn  p eklada e jazyk ) – nepatentovat.

Další p ednášející z Asociace inova ní-
ho podnikání R

Jan Kofro  informoval ve svém p ísp v-
ku „Technologický pro  l R“ o vzniku TP 

R, o jeho sou asné struktu e, o aktuálních 
úkolech roku 2011 podle požadavk  projek-
tového týmu, informoval o ásti „Inova ní 
produkty“ (p ehled produkt  – ú ast v sou-
t žích CIR), aj. 

Pavel Švejda navázal na prezentaci 
a v rámci diskuse byla mezi p ítomnými 
vznesena a zodpov zena ada dotaz :
– Pavel Švejda, AIP R: informoval o ú asti 

na mezinárodním Salonu inovací a inves-
tic v Moskv  v roce 2009 – o  ciální ú ast 

R (úsp ch v rámci Grand Prix všech t í 
eských p ihlášených ú astník  salonu, 

úsp šných ú astník  sout že o Cenu 
Inovace roku)

– Tomáš Zeman, VÚTS Liberec: dotaz 
na provedení ochranných známek

– Alena Dudi ová, CESNET: pr myslo-
v  právní ochrana v rámci projektu EF 
TRANS 

– Jan Žá ek, VireTech:  nancování pr my-
slov  právní ochrany

– Josef Dvornák, ÚPV: objasnil otázku  nan-
cování – poplatk  (evropský patent, eský 
patent), další funkce patent  – zdroj infor-
mací (stav technického pokroku) aj.

– Miroslav Paclík, ÚPV: zmínil výhodu p e-
dem dojednaného  nancování patento-
právní ochrany

– Miroslav Sedlá ek: odpov d l na otázku 
ohledn  získávání  nan ních prost edk  pro 
zahrani ní patentovou ochranu – zájemci 
o využití bezlopatkové turbíny uzavírali op -
ní a licen ní smlouvy, které na jedné stran  
zaru ovaly investor m exkluzivitu pro ur ité 
teritorium a na druhé stran  umož ovaly 
za získané  nan ní prost edky rozši ování 
patentové ochrany; patentová ochrana je 
d ležitá pro celý inova ní proces a také pro 
získávání dalších ekonomických kontakt .

V záv ru seminá e Pavel Švejda upozor-
nil, že p ednesené prezentace jsou k dispo-
zici na webu AIP R, doporu il využívat dis-
kusního fóra AIP R – http://www.aipcr.cz/ 
a zmínil p ípravu ú asti ÚPV na INOVACE 
2011. Pod koval zástupc m ÚPV za spo-
lupráci p i organizování tohoto tradi ního 
seminá e, za hodnotné p ísp vky p ednáše-
jícím i diskutujícím a doporu il využít p ipo-
mínek p i p íprav  13. seminá e ÚPV a AIP 

R v navrženém termínu 6. 6. 2012.
VM

Perspektivy spolupráce EU s RF
Dne 26. 5. 2011 se v Jednacím sále Se-

nátu Parlamentu R, na pozvání p edsedy 
Senátu Milana Št cha, uskute nila konfe-
rence Perspektivy spolupráce EU s Rus-
kou federací. Konference byla po ádána 
ve spolupráci s Evropským hnutím v R 
(www.europeanmovement.cz). 

Cílem konference bylo zhodnotit dosa-
vadní výsledky této spolupráce a vyjád it její 
zam ení do dalšího období. K perspektivám 
se vyjád ili J. Regec, p edseda Výboru pro 
zahrani ní v ci, obranu a bezpe nost Senátu 
P R, S. B. Kiselev, velvyslanec RF v R, E. 
Outrata, p edseda Evropského hnutí v R, 
L. Rou ek, místop edseda Evropského par-
lamentu, L. Sefzig, p edseda Výboru pro zá-
ležitosti EU Senátu P R, E. Vorá ek, Histo-
rický ústav AV R, J. Schneider, 1. nám stek 
ministra zahrani ních v cí, O. E. Lušnikov, 
Ruský institut strategických studií, F. Maso-
pust, výkonný editel Komory SNS, M. Šikula, 
editel Ekonomického ústavu SAV.

V pr b hu jednání konference byly p ed-
loženy tyto nejd ležit jší návrhy a dopo-
ru ení k perspektivám spolupráce EU s RF:

 zna ná perspektiva ve všech oblastech, 
vzájemn  se pot ebujeme

 pot eba zajistit podmínky pro bezvízový 
styk

 ešit vztahy RF v rámci WTO
 p etrvávají hrozby dvacet let od rozpadu 
bipolárního sv ta – jaderné zbran , tero-
rismus, regionální kon  ikty

 v EU žijí 2 miliony Rus
 vracíme se k ruštin
 analyzovat podmínky pro spolupráci RF 
a Evropy na po átku 21. Století

 je nezbytné s RF spolupracovat, vedle EU 
jde o nejd ležit jšího partnera

P. Š.

Ochrana pr myslového vlastnictví
Dne 1. ervna 2011 se uskute nil v souladu 
s plánem práce Ú adu pr myslového vlast-
nictví (ÚPV) a Asociace inova ního podnikání 
(AIP) R již podvanácté seminá , který m l 
za cíl seznámit odborníky výzkumu a vývoje, 
inova ních  rem, vysokých škol i patentové 
zástupce a další zájemce s problematikou 
patentoprávní ochrany v eské republice 
i v zemích EU, se statistickými údaji i zajíma-
vými novinkami v této oblasti. Tyto seminá-
e mívají tradi n  vysokou odbornou úrove  

a zájemci mají možnost využít bezplatné kon-
zultace s p ítomnými odborníky.

Seminá  moderoval Pavel Švejda, se-
známil p ítomné s programem a uvedl první-
ho p ednášejícího Josefa Dvornáka z Ú a-
du pr myslového vlastnictví, který ve svém 
p ísp vku

„Ochrana pr myslového vlastnictví 
(OPV) v R – aktuální informace“ zmí-
nil roli ÚPV; prvo adost kvality práce p ed 
kvantitou (certi  kace – ISO normy); statistic-
ké údaje za rok 2010 – patenty, užitné vzory, 
pr myslové vzory, ochranné známky, ozna-
ení p vodu a zem pisná ozna ení, sporná 
ízení; zvyšování pov domí o pr myslovém 

vlastnictví (školení, seminá e, dvouleté stu-
dium – možnost p ihlášení); mezinárodní 
aktivity (Sv tová organizace duševního 
vlastnictví, EU a Evropská patentová orga-
nizace);  nan ní otázky (výše poplatk ) aj.
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AIP R p ipravuje v rámci doprovodného 
programu seminá  „Galerie inovací“, který 
se bude konat dne 23. 9. od 10.00 – 12.00 
hodin v Konferen ním centru vstupní haly, 
sál 2, viz str. 3 obálky.

Ú astníci seminá e budou mít mož-
nost se seznámit s problematikou inova-
cí, s Technologickým profilem R, s vy-
branými ocen nými inova ními produk-
ty v sout ži o Cenu Inovace roku 2010 
a s podmínkami a kritérii této sout že pro 
rok 2011. Dále vyslechnou prezentaci 
v oblasti nízkoenergetického a pasivní-
ho stav ní firmy Wienerberger cihlá ský 
pr mysl, a.s., eské Bud jovice, která 
svými produkty spl uje požadavky letoš-
ního veletrhu nízkoenergetického stav -
ní. V lo ském roce se tato firma zú ast-
nila sout že o Cenu Inovace roku 2010 
svým produktem „POROTHERM 44 EKO 
+ Profi DRYFIX“ a v letošním roce se zú-
astní sout že op t s novinkou „PORO-

THERM T – Cihla pln ná vatou“. V rámci 
diskuse budou mít ú astníci seminá e 
možnost konzultovat s dalšími zástupci 
ocen ných firem v sout ži o Cenu Ino-
vace roku 2010, nap . firmy ENcontrol 
s.r.o., Losiná nebo VÚK Panenské B e-
žany, a.s.

Ú ast na seminá i je bezplatná a proti po-
tvrzení ú asti na seminá i je možné získat 
i estnou vstupenku (viz www.aipcr.cz).

V ím, že aktuální zam ení letošního ve-
letrhu bude pro Vás inspirací a že po jeho 
návšt v , p ípadn  i návšt v  našeho se-
miná e, využijí mnozí získaných informací 
i v praxi.

VM

Geopolymery pro praxi
Geopolymerní materiály p edstavují nový 

typ materiál , které jsou na rozhraní mezi 
klasickými hydratovanými anorganickými 
pojivy, skelnými a keramickými materiály. 
Suroviny pro p ípravu geopolymer  mohou 
být p evážn  látky odpadního charakteru, 
jako jsou elektrárenské popílky, strusky 
z metalurgických proces  a jiné anorganic-
ké odpady nebo p írodní materiály jako jsou 
jíly, kaolíny, aj.

Geopolymery vykazují celou adu velmi 
užite ných vlastností:

 nejsou rozpustné ve vod ,
 neho í ani nevytvá ejí zplodiny,
 jsou odolné k teplotám ko  lem 1000°C, 
(na rozdíl od betonu, který se za íná roz-
padat p i teplotách nad 300°C),

 velmi nízká teplotní vodivost,
 pevnost v tlaku – až 100 Mpa 
 dobrá chemická odolnost
 mají minimální tepelnou roztažnost

Výroba geopolymer  je ve srovnání 
s výrobou portlandského cementu výrazn  
mén  náro ná na energii a násobn  šetr-
n jší k životnímu prost edí.

 spot eba energie: výroba geopolymer-
ního cementu 1230-1310 MJ/tunu (po-
rovnáno s portlandským cementem, kde 
hodnoty dosahují 3500 MJ/tunu). 

 CO2 emise b hem výroby: 0,180 t/tunu 

pro geopolymerní cement (porovnáno 
s portlandským cementem 1,0 t/tunu).

Sou asný výzkum a vývoj v oblasti geo-
polymer  je zam en mimo jiné na oblast 
výroby a využití geopolymerních kompozit  
jak pro pot eby stavebn  ictví, tak i pro strojí-
renství a další obory. 

Geopolymery p edstavují velmi zajímavý 
materiál s vysokým inova ním potenciálem 
v široké škále obor . 

ada poznatk  výzkumu a vývoje v ob-
lasti geopolymer  je již v sou asné dob  
uplatnitelná v pr myslové praxi. Jejich 
zavedení v podob  konkrétních inovací, 
které se uplatní na trhu, je, mimo jiné, 
podmín no p enosem v deckotechnic-
kých poznatk  z laborato í výzkumných 
institucí do výrobních firem a projek ních 
kancelá í. Jde o nelehký proces p em -
ny t chto poznatk  v konkrétní produkty, 
které jsou schopny prosadit se na trhu. 
Konference „Geopolymery pro praxi“ si 
klade za cíl p isp t práv  k tomuto pro-
cesu. 

Konference je zam ena na p edstavení 
aktuálních možností využití poznatk  vý-
zkumu a vývoje p i uplatn ní geopolyme-
r  a kompozitních materiál  na jejich bázi 
pro inovace ve stavebnictví, strojírenství 
a v dalších oborech v podmínkách eské 
republiky. Program je v nován následujícím 
témat m:

 aktuální stav výzkumu a vývoje geopoly-
mer  a jejich využití pro stavebnictví, stro-
jírenství a další obory,

 sou asný stav výroby a využívání geo-
polymer  (suroviny, výrobky, ekonomika, 
uplatn ní) 

 stroje a za ízení pro zpracování geopoly-
mer , 

 praktické zkušenosti se zpracováním 
geopolymer  pro konkrétní praktická po-
užití.

Cílem konference je:
 Informovat ú astníky o možnostech vyu-
žití geopolymerních materiál  v praxi,

 Iniciovat vznik nových inova ních pro-
jekt  a funk ních propojení mezi  rmami 
a institucemi výzkumu a vývoje p i jejich 
realizaci,

 zlepšit využitelnost existujícího poten-
ciálu eských vysokých škol a dalších 
v deckovýzkumných pracoviš  pro ino-
vace v oblasti využití geopolymerních 
mate  riál .  

Ú astníci:
Konference je ur ena nejenom pracovní-

k m výzkumu a vývoje, ale p edevším p ed-
stavitel m výrobních  rem a také zástup-
c m poradenských a investi ních subjekt  
zajímajících se o oblast inova ního podni-
kání. Vítáni jsou zástupci subjekt  podpory 
inova ního podnikání i noviná i.

Konferenci Geopolymery pro praxi po ádá 
SYINNO ve spolupráci s CAV Dob íš. Akce 
se uskute ní dne 18. 10. 2011, od 9:00 
hod. v Praze (místo bude up esn no v ná-
vaznosti na po et p ihlášených).

Více informací a p ihlášení ú asti na
e-mailové adrese: pavel-se  @seznam.cz.

Pavel Še  
SYINNO 

FOR ARCH 2011
– vše o nízkoenergetickém stav ní 
 
Tradi ní nejv tší stavební veletrh v e-

chách s ú astí zahrani ních vystavovatel  
a nejdelší tradicí v R – FOR ARCH (www.
forarch.cz), se letos koná ve stejném ter-
mínu jako lo ský ro ník – od 21. do 25. 9., 
ale od st edy do ned le. Po adatelé tím vy-
hov li n kterým vystavovatel m a zárove  
v í, že tento posun na celý víkend veletrh 
p ízniv  ovlivní.

V souladu s moderními evropskými 
trendy se letošní ro ník veletrhu pro  luje 
na oblast nízkoenergetického a pasivního 
stav ní. Stejn  jako toto moderní téma, 
které vzešlo z diskuze p i uzav ení dohody 
Evropského parlamentu a Rady pro ener-
getickou náro nost budov, se snaží veletrh 
co nejvíce p iblížit novým trend m. D raz 
kladený na úsporu energií ve stavebnictví 
bude hrát v následujících n kolika letech 
d ležitou roli.

Pr ezov  jsou zastoupeny všechny 
oblasti ve stavebnictví, stavební emesla 
a technologie, stavební materiály a výrob-
ky, stavební stroje, stavební konstrukce, 
 nancování a realizace staveb, vybavení 
staveb a další, v etn  praktických ukázek 
stavebních emesel. Jeho sou ástí je i od-
borný doprovodný program – konference, 
seminá e, workshopy i odborné celostátní 
sout že.

V roce 2010 se veletrhu ú astnilo 812 
vystavovatel  na ploše 18 768 m2, z toho 
na 80 zahrani ních spole ností z 20 zemí 
celého sv ta a veletrh navštívilo 75 218 ná-
všt vník .

Hlavní téma 22. mezinárodního veletrhu 
– nízkoenergetické stav ní prostoupí také 
všechny soub žné veletrhy, kterými jsou: 
FOR ELEKTRO – 4. veletrh elektrotechni-

ky, osv tlovací techniky a zabezpe o-
vacích systém

FOR THERM – 2. veletrh vytáp ní, alter-
nativních zdroj  energie a vzducho-
techniky

FOR WOOD – 6. veletrh progresivního 
stav ní ze d eva a

SPORT TECH – 3. veletrh sportovních 
staveb, jejich technologií a vybavení.

Veletrhy se konají v Pražském veletrž-
ním areálu Let any, který je v sou as-
nosti nejv tší a nejmodern jší výstavišt  
v Praze, s dobrou dopravní dostupností 
(v blízkosti dálnice D8, pražského okruhu 
a stanice metra C).

Asociace inova ního podnikání R 
bude letos na tomto veletrhu prezentovat 
na svém stánku nejvýznamn jší innos-
ti a projekty AIP R, Systém inova ního 
podnikání v R; Technologický profil R; 
Aktivitu mezinárodní spolupráce ve vý-
zkumu a vývoji na podporu mobility vý-
zkumných pracovník  a pracovnic „MO-
BILITY“; program EUREKA a Eurostars; 
INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje 
a inovací v R; sout ž o Cenu Inovace 
roku 2011, aj.

Na stánku bude k dispozici ada infor-
ma ních materiál  a zájemci budou mít 
možnost konzultovat s p ítomnými pra-
covníky AIP R.
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Charakteristika „Ú ast v sout ži“ v rámci sout že
o Cenu Inovace roku 2010

V rámci 15. ro níku sout že o Cenu Inovace roku 2010 získaly 
ocen ní – Ú ast v sout ži – produkty Flow Mon ADS, AdvaICT, 
a.s., Brno; Systém ENcontrol, ENcontrol s.r.o., Losiná; 
Inovace p i výrob  drátu CuFe, ITC-VÚK, a.s., Panenské B ežany. 

Dále uvádíme charakteristiku ocen ných produkt  uvedenou 
v p ihláškách:

Inovace p i výrob  drátu CuFe
Inovace p i výrob  drátu CuFe, který se používá pro napa-
ování brzdových komponent  v automobilovém pr myslu.

Více na: www.itcvuk.cz

I. N.

Flow Mon ADS
Flow Mon ADS je systém pro odhalování bezpe nostních 
a provozních problém  a anomálií v provozu datové sít .
Více na: www.advaict.com 

Systém ENcontrol
Inteligentní systém pro ízení, monitoring a optimalizaci spot eby energie v budovách.
Více na: www.encontrol.eu 
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Vývoj a inovace moderních detek ních systém
a materiál  pro elektro-analytická m ení

 aneb Ohlédnutí za spoluprací pardubických elektroanalytik  se slovinskými partnery
v rámci projektu KONTAKT, projekt MEB090904

Prof. Ing. Ivan ŠVANCARA, Dr., Katedra analytické chemie, FChT, Univerzita Pardubice
a Dr. Samo HO EVAR, Keminski Institut Ljubljana, Slovinsko

Pro toto vydání asopisu Asociace inova ního podnikání eské 
republiky (AIP R) jsem byl vyzván, abych stru n  pojednal o zku-
šenostech z nedávno ukon ené bilaterální spolupráce se slovin-
ským partnerem – v rámci projektu MEB090904 programu KON-
TAKT – na který voln  navazujeme v našem novém projektu letos 
a v p íštím roce. Velmi si ceníme toho, že jsme k tomuto pokra ová-
ní dostali d v ru a v íme, že k tomu p isp ly hlavn  výsledky úvod-
ního projektu, které nezanikly ani v pon kud opatrn  formulovaném, 
všeobjímajícím názvu, použitém i v názvu pro tento referát.

 Elektroanalytická skupina na Univerzit  Pardubice se dlouhá 
léta zam uje na vývoj a ov ování nových typ  elektrod a senzor  
na bázi uhlíkatých materiál  a jejich ú elové modi  kace. Jedná se 
o obor, který již n kolik desetiletí dominuje moderní elektroanalýze 
[1], protože nabízí celou adu možností, jak sladit elektrochemická 
m ení s dobovými požadavky a efektivn  využívat nejr zn jších 
produkt , jež pocházejí z nových a progresivních technologií. V sou-
asnosti se nap . jedná o postupy šetrné k životnímu prost edí 

– tj. experimentování a m ení v souladu se zásadami tzv. „zelené 
analytické chemie [2]“ – a jejich adaptaci pro tradi n  silné oblasti 
aplikované elektroanalýzy, jako je stopová a ultrastopová analýza 
t žkých kov  a jejich toxických slou enin, nebo monitorování orga-
nických polutant  syntetického p vodu, mezi nimiž lze nalézt adu 
vysoce nebezpe ných látek, v etn  karcinogen . Doménou naší 
skupiny jsou p edevším uhlíkové pasty [3], ale v poslední dekád  
se srovnatelnou m rou v nujeme i problematice náhrady rtu ových 
elektrod, které – p es svoji spolehlivost a tém  stoletou tradici – 
jsou v sou asné dob  rezolutn  odmítány zastánci ekologické ana-
lýzy [1]. Podobn  orientována je i skupina slovinského partnera, 
Dr. Sama Ho evara z Národního ústavu chemie v Ljubljan , jenž 
se zásadním zp sobem zasloužil o zavedení bismutových elektrod 
do moderní elektroanalýzy. Práv  bismutové elektrody jsou nyní 

velmi populární a p edstavují zatím nejúsp šn jší náhradu kontro-
verzních detek ních systém  na bázi rtuti a zárove  i nejvýrazn jší 
re  exi „zelených“ princip  v elektrochemických m eních [4]. 

 Konkrétní spolupráce obou pracoviš  byla postavena na po-
znání, že ob  nosná témata – tj. p íprava elektrod z uhlíkových past 
a modi  kace pomocí bismutu a p íbuzných materiál  – lze s vý-
hodou kombinovat. Bilancovaný projekt pak nepochybn  p isp l 
k tomu, že tyto aktivity mohly být vzájemn  rozvíjeny a že takto 
spojené zkušenosti obou pracoviš  vedly k výsledk m, které nalez-
ly odezvu doslova po celém sv t . A  toto konstatování m že znít 

Obr. 1: Srovnání elektrod s elektrolyticky vylou enými povlaky bis-
mutu, antimonu a rtuti p i stanovení iont  Cd2+ a Pb2+ v okyselené 
p írodní vod  (v modelovém vzorku)

TA R – definice podniku – pokus 
o zlepšení stavu na našem trhu?

O podnikání vysokých škol a ústav  Aka-
demie v d jsem psal již mnohokrát. Na jedné 
stran  jsou stále p esn ji de  nované podmínky 
podpory tohoto zp sobu získávání prost edk  
pro innost akademických institucí (viz nap . 
doporu ení Rady VaV z roku 2008) na druhou 
stranu jsou stále více slyšet ná ky podnikate-
l  (p edevším malých podnik ), kte í si st žují 
na konkurenci t chto inností, kde vždy z -
stává pachu  využívání ve ejných prost edk . 
Týká se to nejen klasické výroby a dodávek 
výrobk  na trh, ale i služeb, využívání drahých 
(ale ne unikátních) p ístroj  zakoupených pro 
v du a pak p evážn  využívaných pro eko-
nomickou innost, pronájm  atd. Ve všech 
t chto oblastech podnikají i soukromníci, kte í 
nikdy nemají a nemohou mít stejné podmínky. 
To nemluvím o tom, že tento nešvar je jeden 
z hlavních d vod , pro  u nás stále nevzniká 
dostate ný po et nových malých podnik , p e-
devším v oblasti high-tech technologií.

Proto mne zaujala de  nice podniku, která 
je p ílohou vyhlášeného 2. kola programu 
ALFA TA R. Zde je poprvé možno íst n -
kolik zásadních de  nic:

„Podnikem je jakákoliv entita bez ohledu 
na právní status i zp sob  nancování vy-
konávající ekonomickou aktivitu,

Zda je daný subjekt Podnikem, není roz-
hodující jeho právní forma, vlastnictví kapi-
tálu, zp sob vzniku.

D ležitým faktorem je vykonávaná innost, 
ekonomická resp. hospodá ská aktivita spo-
ívající v nabízení zboží a služeb na trhu. 

Jinými slovy je to jakákoliv innost, kdy se 
ur itý subjekt m že dostat do konkuren ního 
vztahu s jiným subjektem, by  jen potenciáln  
a nerozhoduje, jestli za tuto innost plyne zisk 
anebo ne. Podstatné je, že dojde k ur itému 
ovlivn ní relevantního trhu.“

V následujícím vý tu p íklad  jsou mimo 
jiné i uvedeny: „nemocnice, protože jejich 

innost vytvá í konkuren ní vztahy na-
p íklad se soukromými nemocnicemi,

p ísp vkové organizace a ve ejné in-
stituce když se dostanou do fáze ekono-
mické aktivity, nap . právní,  nan ní a jiná 

poradenství, kdy konkurují poradenským 
spole nostem, pronájmem budov apod.“

Tato de  nice, která má zásadn  ur o-
vat na jaký díl podpory si mohou uchaze i 
o grant íci (100% u výzkumné organiza-
ce (VO): 40-80% u podnik ) je v rozporu 
s mnoha jinými sm rnicemi u nás, které na-
opak de  nují podmínky pro podnikání VO.

V sou asnosti se m žeme do íst, že jeden 
z hlavních cíl  vlády je posílení konkurence-
schopnosti našeho pr myslu a že výzkum 
a vývoj (VaV) musí být jedním z hlavních 
prost edk  pro dosažení tohoto cíle. Hod-
nocení eského VaV není p íliš lichotivé, ze-
jména jeho napojení na pr myslové podniky. 
Je za této situace únosné, aby výsledky VaV 
a prost edky z dotací využívaly formou podni-
kání naše VO místo toho, aby v novaly  nan -
ní prost edky i personální kapacity na kvalitní 
VaV? A dodate né  nance získávaly prodejem 
svých v deckých výsledk  ve form  patent  
a originálních technologií? A hojné prost edky 
využívané t mito organizacemi na zajišt ní 
výroby a služeb byly rad ji v novány na pod-
poru vzniku soukromých subjekt ?

Vladimír Viklický

Pokra ování z p ílohy TT str. X
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až samolib , faktem z stává, že oba ešitelé projektu za eskou 
a slovinskou stranu byli loni spole n  vyzváni redakcí prestižního 
mezinárodního asopisu k p íprav  speciálního ísla, v novaného 
vzniku a rozvoji elektroanalýzy, kde nertu ové kovové elektrody – 
p edevším ty bismutové – hrály úst ední roli. Jinými slovy, ob ma 
garant m byla sv ena odpov dnost za reprezentativní zhodnocení 
aktivit, jimž se mohli v novat i v rámci programu KONTAKT. Od-
m nou za více jak p lro ní mraven í práci bylo zdárné dokon ení 
celého ísla, které vyšlo v letních m sících minulého roku a v n mž 
oba ešitelé jako hostující redakto i [5] seznámili tená skou obec 
nejen s novými pracemi všech významných propagátor  nov  etab-
lovaného oboru, ale i s aktuálním stavem ku p íležitosti jeho prvního 
kulatého jubilea.

Nyní pár slov ke konkrétnímu pr b hu projektu, který byl realizován 
o ekávanou formou – prost ednictvím vým nných pobyt  student  
PhD, mladých v deckých pracovník  a nakonec i ešitel  obou za-
interesovaných stran, zasv cené tém  výhradn  konkrétní experi-
mentální práci. Díky tomu, že ob  pracovišt  v sou asnosti disponují 
špi kovou technikou i zázemím bylo možné s maximální efektivností 
zužitkovat i relativn  krátké pobyty, které jsou pro projekty typu KON-
TAKT typické a které již po ítají s jistou úrovní orientace v oboru 
a experimentální dovedností u každého lena ešitelského kolektivu. 
Nešlo tedy o za ínající adepty v decko-výzkumné dráhy, pro které 
jsou ur eny jiné podp rné programy (za všechny lze jmenovat celo-
evropský vým nný program ERASMUS / SOCRATES i jeho obdobu 
pro zem  St ední Evropy, známou pod zkratkou CEEPUS.) 

 Jak již bylo uvedeno v úvodní ásti, st žejním tématem projektu 
byl vývoj a testování vesm s nových nertu ových elektrod a sen-
zor  pro environmentální analýzu. Zpo átku byla naše pozornost 
up ena na n které alternativní varianty bismutových elektrod, je-
jichž stavebním prvkem byly chemicky modi  kované uhlíkové pasty, 
jakožto levný a v laborato i snadno zhotovitelný materiál. Postupem 
asu a p i d kladném testování se ukázalo, že i bismutové elektrody 

mohou mít n která omezení, což bylo impulsem k rozpracování na-
šich p edchozích výsledk  s obdobnými antimonovými elektrodami. 
(Mimochodem i objev t chto elektrod pro moderní elektroanalýzu je 
výsledkem spolupráce mezi naší a slovinskou skupinou  viz citace 
[3,4] a v nich p íslušné odkazy.) 

 Ve srovnání s bismutovými elektrodami jsou antimonové pro-
t jšky vhodn jší ke stanovení t žkých kov  (nap . Zn, Cd a Pb), 
v kyselejších vzorcích p írodních vod, které je nutno stabilizovat 
p ídavkem minerálních kyselin, aby se zabránilo nevratné sorpci 
hledaných iont  – a tím i jejich ztrát  – na st ny nádob. Z pohledu 
koncepce „zelené chemie“ byly však antimonové elektrody krokem 
zp t, alespo  ty kon  gurace, k jejichž p íprav  a fungování bylo 
nutno používat toxické soli SbIII, tj., pro elektrody, jež operují pro-
st ednictvím tenkých  lm  antimonu, elektrolyticky vylu ovaných 
v režimu „in situ“; viz ilustra ní obr. 1. (Ale i tento problém je eši-
telný, použije-li se uhlíková pasta s dispergovaným antimonovým 
práškem, který je výrazn  mén  toxický. Práv  tato zám na kovu 

za jedovaté slou eniny antimonu je jedním z klí ových témat naše-
ho pokra ujícího projektu.) 

K m ení používáme uhlíkové pasty rozli ného složení, nicmé-
n  p ipravované dle postup , které vycházejí z našich p edchozích 
zkušeností [3]. Pasty jsou vpravovány do speciálních plastových 
pouzder zvolené velikosti a geometrie (viz foto na obr. 2), z nichž 
ty b žné (tužkového tvaru) které jsou ovládány pístem, s nímž lze 
snadno a rychle vytla ovat erstvou pastu z t la elektrody. Rovn ž 
všechna tato pouzdra jsou produktem naší dlouhodobé práce s uh-
líkovými pastovými elektrodami, p i emž p íslušné sestavy – v etn  
r zných konstruk ních variant (viz op t obrázek) –, máme od lo -
ska patentovány [6].

Konkrétní výsledky a zkušenosti z práce na projektu již byly pu-
blikovány v sérii p ísp vk  ve vybraných odborných asopisech [7-
10], pop . prezentované v podob  referát  i plakátových sd lení 
jak na mezinárodním fóru, tak i intern   pro odborné zam stnance 
a studenty obou spolupracujících institucí. 

 Na t chto setkáních byl obvykle p edm tem diskuse i význam 
menších bilaterálních program , jakým je práv  projekt KON-
TAKT. V této souvislosti bych rád zd raznil, že vedle samoz ej-
mých aspekt , jakými jsou posilování mezinárodní spolupráce p i 
ešení aktuálních problém  i zapojování mladých lidí do kon-

krétní v decké práce, v etn  sbírání zkušeností p i pobytech 
v zahrani í, jsou zde i n které výhody v porovnání s výše zmí-
n nými, velkými mezinárodními programy. Menší projekty jsou 
mén  anonymní, podmínky pln ní pracovních úkol  a mobilit lze 
nastavit p esn  podle pot eb obou stran a oby ejn  jsou snaz-
ší i p ípadné zm ny v plánovaných aktivitách. Velmi p íjemná je 
i jednodušší administrativa, která u program  typu ERASMUS, 
CEEPUS, nebo i projekt  u lokálních Grantových agentur, asto 
ztrp uje v deckým pracovník m život. S pot šením mohu kon-
statovat, že p ebujelá administrativa nikdy nebyla p ípadem pro-
jektu KONTAKT, alespo  já a mí kolegové máme jen ty nejlepší 
zkušenosti. A za to pat í m j dík všem, kte í tento program uvedli 
do života, nastavili mu takovéto parametry a nadále jej vedou 
tímto chvályhodným sm rem...
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Obr. 2: Kolekce pouzder (PTFE, plast a nerez ocel) pro p ípravu uh-
líkových pastových elektrod. Jednotlivé konstruk ní varianty s ná i-
ním a pom ckami pro pln ní uhlíkovou pastou resp. išt ní použitých 
a vyprázdn ných korpus .
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Science and Technology Park in eské Bud jovice  Alma Consulting 
Group  

ACTIVITY OF OUR PARTNERS 
 Project VISIONARIES 2011  Modernization of Tokamak COMPASS  

Plan of professional events of the CSS on the 2nd half of 2011 

CONFERENCES – SEMINARS – EXHIBITIONS
 Innovation as an engine of competitiveness, Nitra  Perspectives of 

cooperation between the EU and RF, Praha  Protection of Industrial 
Property, Praha  FOR ARCH 2011, Praha  Geopolymers for practice, 
Praha  

INNOVATION OF THE YEAR AWARD
 Characterization of products of „Innovation of the year 2010 

competition participation“

EXPERIENCE – DISCUSSION
 TA CR – de  nition of enterprise – an attempt to improve the situation in 

our market?  

SUPPLEMENT TECHNOLOGY TRANSFER
 Club of innovative companies  EUREKA, Eurostars  Activity 

MOBILITY in 2011  Innovation of the year 2011 award  

44 3/2011
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            Asociace inova ního podnikání R

Vás srde n  zve na seminá

Galerie inovací
v rámci doprovodného programu 22. mezinárodního stavebního veletrhu 

FOR ARCH 2011, Pražský veletržní areál Let any – Praha, 21. – 25. 9. 2011
www.forarch.cz

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

Program: 

 10.00 Zahájení – Jsme p ipraveni na zvládnutí inova ních proces ?  
  Pavel Švejda, AIP R

 10.20 Inovace ve stavebnictví 
  Svatopluk Zídek, eský svaz stavebních inženýr

 10.40 Odv tví stavebnictví v Technologickém pro  lu R 
  Jan Kofro , AIP R

 11.00  Prezentace vybraných ocen ných inova ních produkt  v sout ži
o Cenu Inovace roku 2010 

   „Systém ENcontrol“ 
  Petr Šlechta, ENcontrol s.r.o., Losiná
   „POROTHERM T – Cihla pln ná vatou“
  Petr Veleba, Wienerberger a.s.
   „Drát CuCrTi“ 
  Barbora Píšová, VÚK Panenské B ežany, a.s.

 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 21. 9. 2011.

Kontakt:
Mgr. V ra Mísa ová,

e-mail: misarova@aipcr.cz,
www.aipcr.cz
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Asociace inova ního podnikání R
ve spolupráci se svými leny a partnery

Vás zvou na

6. – 9. 12. 2011

 Sou ástí Týdne bude:
   18. ro ník mezinárodního sympozia INOVACE 2011:
 –  Úvodní plenární sekce 6. 12. 2011 
 –  Odborné sekce 7. a 8. 12. 2011 

   18. ro ník veletrhu invencí a inovací:
 –  prezentace subjekt  v rámci Systému inova ního podnikání v R
 –  prezentace inova ních produkt

   16. ro ník Ceny Inovace roku 2011:
 –  uzáv rka p ihlášek 31. 10. 2011 (povinná konzultace do 17. 10. 2011)
 –  vyhlášení výsledk  9. 12. 2011

V pr b hu INOVACE 2011 budou vyhlášeni VIZIONÁ I 2011.

Místo konání: Praha a další místa R
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Ip íloha ip&tt 3/2011 – transfer technologií

P íloha ísla 3/2011
TRANSFER TECHNOLOGIÍ

KLUB INOVA NÍCH FIREM 
ASOCIACE INOVA NÍHO PODNIKÁNÍ ESKÉ REPUBLIKY

Asociace inova ního podnikání R vyhlásila v tomto roce 16. ro ník sout že o Cenu Inovace roku 2011. 

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.

Uzáv rka sout že je 31. 10. 2011, termín povinné konzultace je do 17. 10. 2011, a proto p ipomínám možnost 
využít této p íležitosti k získání ocen ní v oblasti inova ního podnikání za rok 2011. 

V letošním roce mohou úsp šní ú astníci sout že získat tato ocen ní: Cena Inovace roku 2011, 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 

INOVACE 2011. 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. 

leny KIF zveme na seminá  Inova ní potenciál R, který se koná 6. 9. 2011 v budov  SVTS, Novotného 
lávka 5, Praha 1.  Další p íležitostí pro setkání len  KIF je veletrh FOR ARCH 2011, který se koná ve dnech 21. 

– 25. 9. 2011 v Pražském veletržním areálu Let any. Stánek AIP R se bude nacházet v hale 1, . 29. V rámci 
doprovodného programu veletrhu po ádá AIP R 23. 9. 2011 seminá  Galerie inovací, Konferen ní centrum, sál 2.

AIP R bude tradi n  prezentovat svoje aktivity v etn  Klubu inova ních  rem na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu v Brn  ve dnech 3. – 7. 10. 2011 v Business Centru. 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.

V Business Centru, pavilon E, 1. patro, je v sou innosti s Veletrhy Brno, a.s., provozována celoro ní prezentace 
inovací v R pod názvem Galerie inovací, která pr b žn  prezentuje nejúsp šn jší inovace. 

Podrobnosti k akcím AIP R naleznete na adrese www.aipcr.cz, len m Klubu i dalším zájemc m p ipomínám 
možnost využití Diskusního fóra na tomto webu jako jednoho z nástroj  komunikace. 

T ším se na Vaši ú ast v sout ži o Cenu Inovace roku 2011 a na setkání v pr b hu akcí AIP R. 

Jan Kofro
tajemník KIF AIP R
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II p íloha ip&tt 3/2011 – transfer technologií

Programy EUREKA a Eurostars

 Podporu program; EUREKA a Eurostars v eské republice zajiš uje Asociace inova ního podnikání R,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 326, e-mail: sperlink@aipcr.cz

Program EUREKA
www.eurekanetwork.org

Kvali  kované projekty
Na základ  ervnové kvali  kace bylo v EURECE odsouhlase-

no 29 nových individuálních projekt  s rozpo tem 38 milion  €.
Ve sledovaném období od íjna 2010 do ervna 2011 bylo 

schváleno 129 projekt , na které p ipadá projektovaný rozpo et 
152 milion  €. Pr m rná doba ešení projekt  vychází na 28 
m síc . V tomto klání se eská republika d lí s Itálií a Turec-
kem na 6. až 8. míst  za Izraelem, Holandskem, N meckem, 
Slovinskem a Špan lskem s  následujícími projekty uvedenými 
níže. Celková ro ní bilance je pro eskou republiku ješt  p ízni-
v jší a posouvá ji v rámci lenských zemí na pátou p í ku.

S ú astí ešitelských organizací z eské republiky bylo kvali-
 kováno p t nových projekt .

Jedná se tyto projekty:

E!6717 POLYVAC
E!6718 VEMS
E!6738 DISCMETER
E!6740 MESH Net
E!6743 REPAIRWELD

Dále k projektu s eským hlavním koordinátorem u projektu 
E!4509 EIMIS došlo k p ipojení dalších ešitelských organizací 
z Turecka a Jižní Koreje.

Podle vytvo eného modelu po tu nov  generovaných projek-
t  za t íleté období 2006-2008 a p i porovnání s roky 2009-2011 
byl zaznamenán celkový pokles nov  schválených projekt  
u poloviny lenských zemí. Úbytek po tu projekt  iní až 40%, 
výjime n  60%. V pr m ru se jedná o pom rn  vysoké procen-
to. Lze se domnívat, že d vodem poklesu není pouze soub žné 
generování nových projekt  v rámci programu Eurostars, ale 
také vliv ekonomické krize, která p sobila v mnoha p ípadech 
jako brzda na  nan ní podporu projekt . Když se podíváme 
na elní místo u zemí, které vykazují navýšení po tu nových 
projekt , tak se jedná o Turecko,  Dánsko, Portugalsko a Slovin-
sko. Hodnota navýšení po tu nových projekt  má u t chto zemí 
hodnotu 100%. Naopak pokles zaznamenalo nap íklad Finsko, 
Rakousko, Polsko, Rusko, N mecko a Velká Británie a Fran-
cie, které se pohybují v hodnotách od 15% do 40%. U eské 
republiky byla zaznamenána rovn ž klesající tendence nových 
projekt , podle zdroj  sekretariátu se dotýká 18%.

Poprvé došlo k získání p ehledu individuálních projekt  za ob-
last CleanTech (reakce na zm nu klimatu a budoucnost nových 
technologií). Sledované období bylo v roce 2011, tj. za šest m -
síc  bylo dosaženo v této oblasti 36 projekt . Pro porovnání 
za rok 2010 to bylo 34. Lze konstatovat, že v této oblasti došlo 
k velkému nár stu. eská republika jako jediná lenská zem  
splnila na 100% p edpokládaný po et Clean Tech individuálních 
projekt  jak za  EUREKU, tak za  Eurostars.

Dva p íklady úsp šných projekt
Projekt E!3625 INTELLIVIDEO, který se týkal ešení íslico-

vého dohledového systému s automatickou videoanotací pro 

bezpe nostní aplikace a dálkové monitorování. ešení pro-
b hlo v létech 2005 až 2008. Projekt byl záležitostí eského 
a špan lského konsorcia s tím, že získal nominaci na za azení 
mezi úsp šné projekty. Jedná se o projekt, kde R m lo mi-
noritu 35%, p esto se povedlo eské ásti po ukon ení ešení 
realizovat tržní výstupy projektu jak zvýšením prodeje, tak podíl 
na vzniku nových pracovních míst. Rovn ž tak se to povedlo 
na špan lské stran , která k tomu m la lepší p edpoklady.

Projekt METAVERSE1 byl ešen v letech 2008 až 2010 
v rámci klastru ITEA2, ešil otázku globálních standard  mezi 
virtuálním a skute ným sv tem, možnost vytvá ení tvého dal-
šího života. Konsorcium se skládalo z 32 partner  zastoupe-
ných od malých st edních podnik  až po akademická pracovišt  
z Holandska, ecka, Špan lska, Belgie, Izraele, a Francie. Cel-
kem je uvedeno ešení pomocí 220 osoba/rok . Projekt je t žko 
vy íslitelný z pohledu obvyklého tržního uplatn ní, ale dotýká se 
velkého okruhu možností každodenního života a budoucnosti.

Dvacet p t let EUREKY – portfolio
individuálních projekt

Analýza se týká celého období trvání programu do lo ského 
roku za ú asti speciální pracovní skupiny „Impact assessment 
1985 až 2010“. Zpráva obsahuje ást, která se týká p ínosu EU-
REKY a její dopad na další vývoj  rem tzv. „EUREKA Effect“.

Informace byly získány od 411  rem, kdy  rmy evropské byly 
hodnoceny podle metodiky od roku 1996 až po 2004 a dal-
ší skupina do roku 2008. Hodnoceny byly pouze individuální 
projekty. Podkladovými dokumenty byla databáze ESE a celo-
evropská databáze Amadeus. Tato zpráva je velice zajímavá 
a navazuje na p edchozí analýzy zabývající se programem EU-
REKA od roku 1991 do 2006. Lze konstatovat, že podle získa-
ných zdroj  z doru ených „Final report“ na sekretariát v Bruselu 
dochází každoro n  u individuálních projekt  k podpo e ve výši 
130 milion  €. Vytvá í se na 5000 nových pracovních míst a ob-
rat iní 1,4 miliardy €. 

Podle víceletého sledování statistiky projekt  dochází v posled-
ních letech k poklesu globálního rozpo tu projekt . Rok 2011 je 
na tom nejh e. Pr m rný rozpo et projektu osciluje kolem 1 mi-
lionu Eur. Na druhé stran  dochází k navýšení  nan ních zdroj  
zvýšením  ú asti malých a st edních podnik  v projektech. Nejví-
ce je navýšení podílu sm ováno do oblastí BIO a ENE.  

Snahou je získat pro projekty další podporu na jejich ešení. 
Jedním z nov  otev ených nástroj  je „EUREKA Investors  Shop“.

Jedná se o nový instrument na bázi webové aplikace, kte-
rý funguje jako burza k vyhledávání projekt  podle základních 
parametr . M l by být dále rozši ován o další lenské zem , 
aby se na webové stránky dostalo co možná nejvíce uživatel  
a mohlo se více vybírat. Nový nástroj nabízí možnost konzultací 
a diskusí s cílem budoucí projektové spolupráce. Díky zavede-
né technologii se o ekávají noví strategi tí investo i z celého 
sv ta. První „EUREKA Investors Shop“ byl uveden 1. ervna 
2011. Ú astnilo se 130 spole ností, které projevily zájem o spo-
lupráci. Mezi 55 spole nostmi, které se zaregistrovaly nabídkou 
spolupráce, bylo vedle t iceti p ti  rem z Izraele, osmi  rem ze 
Špan lska, dvou  rem z  eské republiky,  Francie, Litvy, Nor-
ska a Portugalska a po jedné spole nosti za Kypr a Dánsko. 
Tyto spole nosti byly rozd leny z d vodu organizace do t í sku-
pin, které tvo ily 46% ICT, 36% BIO a 18% Clean Tech.
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EUROGIA+
Pokra ující klastrový projekt EUROGIA+ si dává za cíl vyu-

žívat energetického mixu od fosilních paliv až po obnovitelné 
zdroje. Vychází ze t í pilí  ve zvyšování ú innosti spot eby 
energie, zvýšení podílu obnovitelných zdroj  a budování inteli-
gentních energetických sití. Všechny tyto t i oblasti by postupn  
m ly dosáhnout cíle 20%. Vše je ale závislé p edevším na eko-
nomických možnostech každé zem . Podrobnosti jsou uvedeny 
na webu tohoto projektu. (www.eurogia.org). Rozpo et projektu 
je stanoven na 250 milion  € a v sou asné dob  je zaregistro-
vána ú ast sedmnácti lenských zemí. 

EUREKA Innovation Award 2011
Nejvyšší ocen ní EUREKA Innovation Award obdržel projekt 

E!2522 OPTISOIL CLEAN. Projekt se týkal zp sobu pro išt ní 
kontaminované zeminy ropnými produkty. Na ešení se podílelo 
konsorcium z Litvy a Lotyšska, které vyvinulo za tímto ú elem 
nový druh technologie. Ocen ní p evzala zástupkyn  konsorcia 
projektu Litevka M. Kavliauske. D ležitým výsledkem ešení pro-
jektu je možnost použití této vy išt né zeminy pro r st kterékoli 
plodiny bez vedlejších ú ink . Ke sledovanému datu uzáv rky 
došlo již k vy išt ní 22 tun zeminy a tím také k tržnímu uplatn ní.

Vyhlášení ve ejné sout že EUREKA CZ roku 2012
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy vyhlásilo 20. 7. 

2011 ve ejnou sout ž ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskyt-
nutí ú elové podpory projekt m EUREKA CZ (LF) v roce 2012. 
Ozna ení programu EUREKA CZ (LF) navazuje na p vodní 
ozna ení programu EUREKA (OE). 

Zadávací dokumentace je dostupná na adrese http://www.
msmt-vyzkum.cz.

Sout žní lh ta pro podávání p ihlášek návrh  projekt  byla 
zahájena 21. ervence 2011. 

Uzáv rka p íjímání t chto p ihlášek je 16. zá í 2011 v 14:00 hodin. 
Vyhlášení výsledk  se p edpokládá dne 19. ledna 2012 na in-

ternetových stránkách poskytovatele. 

Program Eurostars
www.eurostars-eureka.eu

Výsledky šesté výzvy byly publikovány nezávislým meziná-
rodním panelem expert , který zasedal v prostorách brusel-
ského sekretariátu. Podle výsledk  tohoto panelu se p es pra-
hovou hranici dostalo celkem 133 projekt . Stav hodnocení 
projekt  s ú astí eských ešitel  je uveden v tabulce níže. 
Lze konstatovat, že za organizace bruselského sekretariátu 
prob hly všechny nezbytné kroky pro výsledné hodnocení 
projekt . Poslední, avšak d ležitou neznámou, je pokrytí zá-
vazk  vybraných projekt .  

Diskutována je otázka d ležitosti  nan ní dostupnosti pokry-
tí vybraných  projekt , zejména u zemí, které mají v tší po et 
vybraných projekt . Tyto zem  s nimi mají ale také více práce. 

Cílem by m la být v asná informace, zdali je nebo není do-
stupnost  nan ních prost edk  na daný projekt u každé lenské 
zem , které se to týká. D ležité je také uplatn ní zm n a tím 
další zlepšování komunikace mezi všemi ú astníky. Pro p ípad 
projednání požadavku n jaké zm ny by m l být znám její opráv-
n ný d vod. U žadatel  se doporu uje uvád t jejich domovskou 
webovou stránku. 

Nejbližší uzáv rka pro podání p ihlášek sedmé výzvy 
projekt  Eurostars  je 22. 9. 2011.

Jak podat p ihlášku?
Na adresu www.eurostars-eureka.eu je odesílána p ihláška 

„Application Form“ pouze v elektronické verzi. P ihláška musí 
být odeslána a potvrzena systémem, že je kompletní a v termí-
nu. P i nespln ní této zásady dochází k jejímu vy azení. 

Na eské stran  je požadováno ke stejnému datu uzáv rky 
p edat poskytovateli MŠMT, odboru 32, vypln ný dopl ující es-
ký formulá  „Návrh projektu Eurostars“ v etn  základních p íloh 
(originální verze + elektronicky), který je dostupný na http://apli-
kace.msmt.cz/htm/JMEurekac10.html.

Výsledky hodnocení šesté výzvy

Ozna ení projektu E! Akronym ešitelská organizace Po et bod

6365 ANCHORNANO J-VST 330

6374 SKIN_GRAFT_MONITOR Contipro C 310

6390 TRANSCOMP SVÚM 363

6394 ERGOMANUS GETA Centrum 311

6406 SOLARTEAM Solartec 463

6429 IN3DGUIDE IMA 456,5

6442 CARDIOLOGY Kardiologická laborato  nekompletní

6458 SC-LAB ervenka Consulting 383,5

6464 FERMENTVIEW Výzkumný ústav pivovarský 
a sla a ský 388,5

6513 SMART SHOULDER Sýkora Data Center 361,5

6546 VIRRA VUT Brno nekompletní

6591 STAMFOR G IMPULS 392,5

6661 LIPKIT11 Lenticat´s 322,5

6685 SMART_FECS ervenka Consulting 386

6694 PCTASERS Technická Keramika 313,5

Josef Martinec
národní koordinátor programu EUREKA a Eurostars
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Aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
na podporu mobility výzkumných pracovník

a pracovnic – „MOBILITY“
Na základ  mezinárodních dohod o v deckotechnické spolupráci 

uskute uje eská republika spolupráci v rámci aktivity MOBILITY 
v roce 2011 s Argentinou, Francií, Ma arskem, N meckem, Pol-
skem, Rakouskem, eckem, Slovenskem, Slovinskem, v rámci 
programu KONTAKT II s LR, Japonskem, Koreou, Ruskem a USA 
a programu GESHER/MOST s Izraelem.

V 1. ísle ip tt jsme uvedli základní podmínky programu „Aktivity 
MOBILITY“, v ísle 2 ip tt základní podmínky programu KONTAKT II, 
v tomto ísle uvádíme podmínky programu GESHER/MOST.

Tímto programem Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy 
ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu a agenturou Cze-
chInvest provádí Dohodu mezi vládou eské republiky a vládou Státu 
Izrael o dvoustranné spolupráci p i podpo e pr myslového výzkumu 
a vývoje v soukromé sfé e (dále jen „Dohoda“), uzav ená 30. b ezna 
2009. Vláda vyslovila souhlas s Dohodou svým usnesením . 362 ze 
dne 23. b ezna 2009. V n m pov ila provád ním Dohody Ministerstvo 
školství, mládeže a t lovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem pr my-
slu a obchodu. Dohoda byla publikována ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod íslem 118/2009. 

Správcem programu GESHER/MOST je Ministerstvo školství, 
mládeže a t lovýchovy, které v souladu s § 33 odst. 2 písm. a) zá-
kona . 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu, experimentálního vý-
voje a inovací a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon 

o podpo e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve zn ní 
pozd jších p edpis , odpovídá za mezinárodní spolupráci eské 
republiky ve výzkumu a vývoji a které je dle § 4 odst. 2 písm. b) 
zákona o podpo e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací po-
skytovatelem institucionální podpory na mezinárodní spolupráci. 
Implementa ní agenturou na eské stran  je v souladu s Dohodou 
agentura CzechInvest, implementa ní agenturou na izraelské stra-
n  je Israeli Industry Center for R&D. 

Program není len n na podprogramy. V programu budou podpo-
rovány pouze projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního 
vývoje. 

Program bude vyhlašován formou opakované jednostup ové ve-
ejné sout že ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Prv-

ní a druhá ve ejná sout ž byly vyhlášeny v roce 2010, p edpokládá 
se vyhlášení i v roce 2011. 

Doba trvání programu je stanovena do 31. prosince 2016 a nezahr-
nuje období hodnocení programu. ešení posledních projekt  skon í 
ješt  v dob  trvání programu, tj. do 31. prosince 2016. 

Pavel Švejda
generální sekretá  AIP R

Dále uvádíme informace o výsledcích vybraných ešených pro-
jekt  v roce 2010

Projekt podaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Pra-
ze (odp. ešitel prof. Kate ina Demnerová) a Výzkumným ústavem 
CERELA-CONICET z Tucumanu (odp. ešitel dr. Fernando Sesma) 
byl ud len na dva roky na období 2010-2011. Projekt je zam en 
na tématiku, která je aktuální na celém sv t  – bezpe nost potravin, 
konkrétn   využití antimikrobiální aktivity látek produkovaných bak-
teriemi mlé ného kvašení (BMK) proti pathogenní bakterii Listeria 
monocytogenes, která se ší í potravinami nap . ur ité druhy sýr .

VŠCHT Praha, konkrétn  ústav biochemie a mikrobiologie a ústav 
technologie mléka a tuk , má v této oblasti dlouholeté zkušenosti, 
která je dokladována adou publikací a projekt  ešených ve vzá-
jemné spolupráci obou ústav . Projekt s Argentinou má pro výše 
zmín ný výzkum na VŠCHT Praha speciální význam – v dosavad-
ním výzkumu byla možnost pracovat pouze s bakteriemi isolovaný-
mi z potravin a prost edí v rámci R a n kterých evropských stát . 
Díky projektu, jsou k dispozici kmeny izolované p ímo v Argentin , 
které se vyzna ují jinými vlastnostmi v závislosti na prost edí. Navíc 
Výzkumný ústav CERELA-CONICET z Tucumanu pat í mezi pres-
tižní pracovišt  s bohatou výzkumnou inností zam enou p eváž-
n  na studium BMK, jejich vlastností a produkt .

 
Seznámení s ešenou problematikou

Antimikrobiální vlastnosti BMK jsou p i ochran  potravin vyu-
žívány již od nepam ti. D vodem je p edevším vysoká produkce 
kyseliny mlé né, která snižuje pH prost edí, ímž dochází k pro-
dloužení trvanlivosti potraviná ských výrobk . U n kterých kmen  
BMK je známa rovn ž produkce antimikrobiáln  aktivních slou enin 
– bakteriocin , které ú inn  potla ují r st zdravotn  rizikových i 
patogenních mikroorganism  jako je nap . Escherichia coli, Liste-
ria innocua i Listeria monocytogenes. Pro mnoho bakterií, zvlášt  

pak pro Listeria monocytogenes bylo zjišt no, že p irozený zp sob 
života probíhá ve spole enství, kdy bakterie ve vodném prost edí 
vytvá í tenkou vrstvu na pevném podkladu ozna ovanou jako bio-
 lm. V p irozeném prost edí se lze setkat s bio  lmy tvo enými nej-
ast ji smíšenými bakteriálními populacemi, zatímco bio  lm tvo e-

ný jedním bakteriálním druhem se vyskytuje spíše v klinické praxi 
nebo v potraviná ských provozech. Mikrobiologové z VŠCHT stu-
dují zákonitosti tvorby bio  lmu za použití kultivace v mikrotitra ních 
desti kách u hlavních patogen  p enášených potravinami jako je L. 
monocytogenes, Staphylococcus aureus a další. Standardizovaná 
metoda pak poskytuje velmi dobrý nástroj pro m ení ú inku antimi-
krobních látek a antagonistického p sobení BMK.

Izolace bakterií mlé ného kvašení produkující 
biokonzervant bakteriocin

esko-argentinská spolupráce v rámci projektu KONTAKT MEB 111004
Kate ina Demnerová

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
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Jedním ze sv tových trend  sou asného chemického výzkumu 
je vývoj nových „inteligentních“ materiál  reagujících na vn j-
ší podn ty. Tyto materiály, které mohou plnit n kolik r zných funkcí 
sou asn , již dnes nacházejí významná praktická využití, nicmén  
kvali  kovaný odhad p edpovídá, že v horizontu n kolika let umož-
ní výrobu nejr zn jších miniaturizovaných a p itom velice výkon-
ných sou ástek. Jejich využití povede k úsporám p írodních zdroj  
a energie a významn  p isp je k udržitelnému rozvoji lidské spole -
nosti a zachování p irozeného životního prost edí. Nanoheterogen-
ní polymerní materiály a nano ástice vznikající spontánní asociací 
polyelektrolytových kopolymer  ve vodných prost edích jsou p íkla-
dem slibných funk ních materiál  p íští generace. Zatím jsou využí-
vany zejména v systémech ízeného transportu hydrofobních lé iv 
v živých organizmech a p i odstra ování polutant  z vodných pro-
st edí, nicmén  jsou intenzivn  studovány s výhledem na další 
možnosti jejich využití.

Projekt Barrande MEB 020911 „Etude théorique et expéri-
mentale de micelles dynamiques à base de copolymères am-
phiphiles à gradient de composition“ (Teoretické a experimen-
tální studium dynamických micel amphi  lních gradientových 
kopolymer ) se zabýval výzkumem nano ástic vznikajících sa-
movolnou asociací lineárních gradientových kopolymer . Výzkum 
zahrnoval syntézu nových polymer , studium jejich chování kom-
binací r zných experimentálních metod, teoretické studium a po í-
ta ové modelování. Na ešení se podílel eský výzkumný tým ve-
dený prof. RNDr. Karlem Procházkou, DrSc., pracující v Laborato i 
speciálních polymer  na Kated e fyzikální a makromolekulární che-
mie P írodov decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a francouz-
ský tým z IPREM v Pau (Institut Pluridisciplinaire de Recherches 
sur l‘Environnement et les Matériaux – IPREM, CNRS), vedený 
prof. Dr. Olegem Borisovem, PhD.

Laborato  speciálních polymer  byla založena v polovin  
devadesátých let minulého století v rámci programu MŠMT 
„Podpora výzkumu na vysokých školách“. V sou asné dob  
zde pracují dva týmy, které se orientují na ešení technologic-
ky významných problém . Skupina prof. J. Vohlídala studuje 
elektricky a optoelektricky aktivní polymerní materiály a tým 
prof. K. Procházky se zabývá experimentálním a po íta ovým 
studiem asociace vodorozpustných polymer , které jsou po-
tenciáln  použitelné v biomedicínských a environmentálních 
aplikacích. Tento tým, spolupracující s adou renomovaných 
tuzemských i zahrani ních pracoviš  v rámci spole ných pro-
jekt , nap . nedávno úsp šn  vy ešeného grantového projektu 
EU: Marie Curie RTN „POLYAMPHI“ a publikující své výsledky 
v prestižních a vysoce impaktovaných asopisech si za dobu 
své existence vybudoval dobré jméno a pozici, což lze doku-
mentovat nap . tím, že K. Procházka byl p ed n kolika lety 
požádán Evropskou spole ností koloidní a povrchové chemie, 
aby v Praze zorganizoval konferenci „European Colloid and 
Interface Society Meeting“. Konference se konala v lo ském 
roce, byla velice úsp šná a zú astnilo se jí p es 600 v dc  
a inženýr  z celého sv ta. 

Francouzští kolegové spolupracující na ešení tohoto projektu 
jsou v decko-pedagogi tí pracovníci IPREM ve m st  Pau v jihozá-
padní Francii. Sídlo tohoto relativn  mladého ústavu ze sít  CNRS 
(Centre National de la Recherche Scienti  que) se nachází v areálu 
Université de Pau et des Payes de l´Ardour, což umož uje t snou 
a oboustrann  p ínosnou v deckou spolupráci obou institucí. e-
šitel projektu ve Francii, prof. O. Borisov vystudoval Moskevskou 
státní univerzitu, nicmén  tém  20 let pracuje na renomovaných 
pracovištích v N mecku a pozd ji ve Francii. Je velice uznávaným 
teoretikem v oblasti fyzikální chemie polymer . 

Pr b h prvního roku ešení projektu
V prvním roce ešení projektu došlo k vým n  mladých v -

deckých pracovník  a k návšt v  prof. Demnerové na koope-
rujícím pracovišti v Tucumanu. Ing. Ivana Složilová, PhD, stu-
dentka VŠCHT Praha, absolvovala 2 m sí ní pobyt v laborato i 
vedoucího projektu dr. Fernanda Sesmy v CERELA-CONICET 
v Tucumanu. Jejím úkolem byla izolace bakteriocin-produk ních 
kmen  bakterií mlé ného kvašení (BMK) ze vzork  domácích 
sýr , pocházejících ze severu Argentiny z domácích výroben ar-
gentinských výrobc , žijících na venkov  v provincii Tucuman, 
nedaleko hlavního m sta San Miguel de Tucuman. Jednalo se 
o dev t druh  blíže nespecifikovaných tvrdých, zrajících sýr  
z kravského mléka. 

Na pobyt Ing. Složilové v Tucumánu asov  plynule navázal po-
byt dr. Marii Lucily Saavedry na VŠCHT Praha, kde Lucila pracovala 
s kmeny, které byly izolovány v Argentin . Identi  kovala na základ  
analýzy DNA, prov ila ú innost jimi produkovaných bakteriocín  
na tvorbu listeriového bio  mu. K tomu využila metodiku zavede-
nou v Praze pro m ení tvorby bio  lmu. V pr b hu svého pobytu 
V Praze uspo ádala Lucila 2 seminá e pro studenty, PhD studenty 
a zam stnance školy, zam ené na v decké activity CERELA-CO-
NICET a na její vlastní v deckou práci. Prof. Demnerová p i krátké 
týdenní návšt v  pracovišt  dohodla s dr. Sesmou zam ení dal-
šího výzkumu bakteriocinových kmen , v etn  studia molekulárn  
biologické podstaty jejich tvorby.

Výsledky získané z práce obou dívek byly presentovány na 4th 
Congress of the European Microbiologists FEMS 2011, konaném 
v ervnu v Ženev , formou dvou plakátových sd lení. 

Shrnutí výsledk
B hem prvního roku ešení projektu se poda ilo Argentin  vyizo-

lovat celkem t i r zné kmeny, které byly pomocí klasických a mole-
kulárn  biochemických metod za azeny jako druh E. faecium, pro-
dukující bakteriociny a vykazující antilisteriální a/nebo antienteroko-
kovou aktivitu. Antimikrobiální aktivita produkovaných bakteriocin  
byla prov ena na listriovém bio  lmu a ukázalo se, že získané látky 
vykazují vysokou žádanou aktivitu.

Výše uvedené výsledky mohou do budoucna posloužit jako podkla-
dy pro další v decký výzkum. Nezbytnou sou astí další práce bude 
za azení bakteriocin  produkovaných vyizolovanými kmeny E. faeci-
um do jednotlivých t íd na základ  jejich genetické identi  kace. D le-
žitou sou ástí bude rovn ž fenotypická identi  kace získaných kmen , 
stanovení jejich tolerance k r zným teplotám, hodnotám pH i kon-
centracím NaCl. Významné bude stanovení antimikrobiální aktivity 
kmen  E. faecium v i celému souboru patogenních i zdravotn  rizi-
kových mikroorganism , v . persistentních kmen  L. monocytogenes. 
Dalším úkolem bude prov ení antimikrobiální aktivity kmen  E. fae-
cium v modelových systémech potravin, zejména mlé ných výrobk .

Záv r
P i hodnocení prvního roku spolupráce VŠCHT Praha a CERELA-
CONICET  Tucuman, dosp ly ob  strany k jednozna nému zá-

v ru, že tato spolupráce není formální a p ináší výsledky, které by 
mohly být v budoucnosti využity pro zajišt ní mikrobiální nezávad-
nosti a bezpe nosti potravin, obzvlášt  u mlékárenských výrobk . 

Z t chto d vod  se budeme snažit o ud lení dalšího projektu 
s návaznou tématikou.

Teoretické a experimentální studium dynamických 
micel amphi  lních gradientových kopolymer

esko francouzská spolupráce, projekt Barrande MEB 020911
Karel Procházka

Univerzita Karlova v Praze, P írodov decká fakulta, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie,
Albertov 6, 128 40 Praha 2
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Stru ná charakteristika problematiky
V našem projektu jsme studovali nový a málo prozkoumaný typ 

kopolymer - tzv. gradientové kopolymery. Nejprve si však vysv t-
líme, ím se liší kopolymery od homopolymer  a jaké typy kopo-
lymer  jsou prakticky d ležité. Zatímco homopolymery obsahují 
pouze jeden typ stavebních monomerních jednotek, kopolymery 
obsahují ve svých et zcích dva nebo více typ  monomerních jed-
notek. V b žných (nahodilých) kopolymerech se jednotky st ídají 
zcela nahodile. Blokové kopolymery obsahují dlouhé sekvence 
(bloky) tvo ené vždy jedním typem monomerních jednotek. Lineární 
dvojblokový kopolymer si lze p edstavit jako dva r zné homopoly-
mery A a B (tvo ené monomerními jednotkami A a B) vzájemn  
spojené kovalentní vazbou. Chování blokových kopolymer  v roz-
toku je pom rn  složité, zejména v p ípad , kdy se homopolymer 
A v daném rozpoušt dle (nap . ve vod ) rozpouští a homopolymer 
B ne. V tomto p ípad  mohou vznikat asociáty typu micel (obsa-
hující nerozpustné jádro a rozpustnou stabilizující slupku) podobn  
jako v p ípad  mýdel i nízkomolekulárních surfaktant . Polymerní 
micely (tvo ené vhodnými – biokompatibilními – kopolymery) lze vy-
užít v medicin  jako nosi e ve vod  nerozpustných lék  p i jejich 
transpotru krví do cílových orgán  a bun k, nebo  tato lé iva lze 
„rozpustit“ v micelách, z níchž se postupn  pomalu uvol ují. Využití 
polymerních micel v praxi je však omezeno tím, že se vysokomo-
lekulární blokové kopolymery lišící se výrazn  rozpustností blok  
ve vod  p ímo nerozpoušt jí a micely je nutné p ipravovat složitými 
nep ímými metodami.

V et zci gradientového kopolymeru se plynule m ní složení 
(vzr stá zastoupení jednoho z monomer ). To znamená, že jeden 
konec je bohatý nap . na monomer A (a jeho chování se podobá 
homopolymeru A) a sm rem ke druhému konci plynule p ibývá 
zastoupení monomeru B a tento konec se tedy podobá homopoly-
meru B. Oba konce se liší vlastnostmi, zejména rozpustností (po-
dobn  jako v p ípad  blokových kopolymer ), vlastnosti se však 
m ní spojit  podél et zce a micelární asociáty lze obvykle p ipra-
vit p ímým rozpušt ním vzorku ve vod . D ležité je, že zm nou 
teploty, koncentrace solí, pH atd. lze pak velikost a další vlastnosti 
micel cílen  m nit.

Vzorky studovaných gradientových kopolymer , obsahující vo-
dorozpustný blok isté polyakrylové kyseliny a gradientový blok 
se vzr stajícím podílem polystyrénu, byly syntetizovány a cha-
rakterizovány na pracovišti v Pau a pak byly spole n  studovány 
ob ma týmy (m ení maloúhlového rozptylu neutron  na reakto-
rech ve Francii, rozptyl sv tla,  uorescence, NMR, mikroskopie 
atomových sil v Praze). Teoretické studie byly provád ny v t sné 
spolupráci obou tým . O. Borisov p edpov d l chování na zákla-
d  teorií polymerní fyziky a po íta ové simulace metodami Monte 
Carlo a molekulové dynamiky, které byly provedeny v Praze, pod-
po ily záv ry plynoucí z teoretické studie. Experimentální výzkum 
(provád ný na obou pracovištích) potvrdil v tšinu teoretických 
p edpov dí – prokázal vyšší rozpustnost a mén  výraznou aso-
cia ní tendenci p ipravených polymer  ve vodných prost edích 
ve srovnání s dvojblokovými kopolymery o stejném celkovém za-
stoupení polystyrénu a polyakrylové kyseliny. Experimenty však 
také ukázaly, že reálné chování a reakce na vn jší podn ty jsou 
oproti o ekávání složit jší a v n kterých aspektech se liší od te-
oretických p edpov dí, a proto výzkum asociát  gradientových 
kopolymer  pokra uje i po úsp šném ukon ení projektu a dosa-
žení všech základních cíl , tj. nových poznatk  o chování t chto 
aplika n  perspektivních systém  a znalostí nezbytných pro jejich 
základní interpretaci. Bezprost edním výstupem projektu bylo n -
kolik p ednášek a posterových sd lení na mezinárodních konfe-
rencích a dva lánky v prestižních asopisech.

Spolupráce na projektu Barrande byla sou ástí rozsáhlejší 
evropské spolupráce. Prof. Procházka a prof. Michael Gradziel-
ski z Technické Univerzity v Berlín  získali totiž esko-n mecký 
grant a prof. Gradzielski s prof. Borisovem n mecko-francouz-
ský grant na ešení problematiky asociací kopolymer  v rozto-
cích. Tyto granty umožnily velmi prosp šnou a plodnou spolu-
práci t í vzájemn  se dob e dopl ujících tým . Synergie, která 
vznikla na základ  trojstranné spolupráce, umožnila významné 
studie nad rámec p vodních zadání všech t í bilaterárních pro-
jekt . V rámci projektu BARRANDE byly nap . provedeny studie 
konforma ního chování polyelektrolyt  a blokových kopolymer  
složit jších molekulárních architektur obsahujících polyelektroly-

tové sekvence. Soust edili jsme se zejména na polyelektrolytové 
hv zdice, nebo  tyto systémy nebyly, narozdíl od lineárních poly-
elektrolyt , zatím tém  studovány. Dále jsme studovali roubova-
né kopolymery, tj. kopolymery obsahující páte  tvo enou jednot-
kami typu A, k níž jsou p ipojeny postranní et zce (rouby) tvo-
ené jednotkami B. K experimentálnímu studiu konformací jsme 

použili metodu maloúhlového rozptylu paprsk  X (SAXS), což je 
pro tento ú el velice vhodná metoda pat ící k nejpoužívan jším 
metodám charakterizace polymer . Interpretace výsledk  SAXS 
je však nep ímá (p esn ji závislá na modelu), nebo  je zložena 
na porovnávání „rozptylových k ivek“ intenzity rozptýleného zá-
ení na rozptylovém úhlu s k ivkami p edpov zenými pro r zné 

strukturní modely. Dostate n  p esné proložení dat pro roztoky 
roubovaných kopolymer  na základ  fyzikáln  rozumných mode-
l  se však ukázalo jako nemožné. Cílené simulace konformací 
zam ené na interpretaci rozptylových dat, které jsme nedávno 
provedli v Praze, umožnily jednozna né vyhodnocení experimen-
tálních dat a jejich velice p esnou interpretaci. Obr. 1 ukazuje 
tzv. „momentku simulace“, na níž je zachycena typická (vysoce 
pravd podobná) konformace roubovaného kopolymeru a dále 
srovnání experimentálních dat s výsledkem Monte Carlo simula-
ce. Experimentální data (v etn  sm rodatné odchylky) jsou zná-
zorn na erven  a simulovaná k ivka zelen . I bez jakéhokoliv 
teoretického rozboru a dalšího objas ování je vid t, že dosažená 
shoda je velice dobrá.

Obr. 1. Typická konformace roubovaného kopolymeru a srovnání 
experimentálních dat rozptylu paprsk  X s výsledky cílené po íta o-
vé simulace metodou Monte Carlo ( ervené body, dálka ar ukazuje 
sm rodatné odchylky experimentálních dat a zelené body jsou vý-
sledky simulace). 

Záv rem lze shrnout, že ešení projektu Barrande . 020911, 
které bylo neformáln  sou ástí trojstranné spolupráce eské-
ho, francouzského a n meckého výzkumného týmu, je prvním 
krokem na cest  k systematickému prostudování a zmapování 
chování nových a aplika n  slibných materiál  – amphifilních 
gradientových kopolymer , zejména pak jejich asocia ních 
schopností a možností ovlivn ní jejich funk ních vlastností vn j-
šími stimuly.

Výsledkem dosavadního výzkumu jsou významné nové po-
znatky, které již byly z v tší ásti publikovány v prestižních asopi-
sech. Byla navázána plodná mezinárodní v decká spolupráce, kte-
rá pokra uje a bude pokra ovat i v budoucích letech. Na ešení se 
podíleli magisterští a postgraduální studenti, kte í tak mohli v rámci 
své v decké výchovy provád t moderní studie odpovídající sv -
tovým trend m sou asného polymerního výzkumu. N kte í z nich 
navštívili spolupracující pracovišt , ímž získali nejen v decké zku-
šenosti, ale i praktické poznatky týkající se výzkumu v zahrani í 
a mezinárodní spolupráce. Velice významným p ínosem projektu je 
i skute nost, že jeho ešení otev elo Laborato i speciálních poly-
mer  další cestu do technologicky významné oblasti multifunk ních 
polymerních nanomateriál  a nano ástic.
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Mezinárodní v deckotechnická spolupráce
Mezi Polskou akademií v d, pobo kou v Krakowie a VŠB – TU 

Ostrava, Fakultou strojní je navázána dlouholetá spolupráce, která 
je zam ena zejména na ešení díl ích úkol  v rámci grantových 
projekt  ešených samostatn  v R a Polsku. V rámci projektu 
KONTAKT byly v letech 2002–2005 úsp šn  realizovány projekty 
zam ené na vývoj za ízení pro výrobu velmi jemnozrnné struktury. 
V posledních letech jde p edevším o spolupráci p i vyhodnocování 
a analýze struktur Al, Cu slitin a oceli. Tato analýza je provád na 
na pracovišti PAV Krakow, které je vybaveno transmisním elekt-
ronovým mikroskopem (TEM) a vysokorozlišovacím elektronovým 
mikroskopem (HREM).

Nápl  projektu
Hlavní náplní projektu je ov ení procesu vícenásobné plastické 

deformace u materiál  na bázi slitin Al a Cu a dosažení velmi jem-
nozrnné struktury na prototypovém za ízení DRECE, kterým dispo-
nuje laborato  VŠB – TU Ostrava. Hodnocení vlivu technologických 
a tvá ecích parametr  na výslednou strukturu slitin je provád no 
Polskou akademií v d, pobo ka Krakow. Dále jsou ov ovány vli-
vy technologických i tvá ecích parametr  na mechanické vlastnosti 
a tvá itelnost. V rámci tohoto projektu jsou vytvo eny spole né v -
decké týmy doktorand  a student  z obou univerzit, které pracují 
na výše zmín ných úkolech. Dosažené poznatky jsou konzultovány 
na vým nných pobytech na partnerských univerzitách.

Charakteristika projektu 
Projekt je zam en v první fázi na vývoj prototypového za ízení 

DRECE (viz obr. 1), které je ur eno k protla ování pásu plechu p i 
využití vícenásobné plastické deformaci. Výsledkem toho procesu je 
dosažení velmi jemnozrnné struktury u plechu z Al, Cu a jejich slitin. 

Za ízení DRECE se skládá z t chto hlavních ástí: p evodovka typu 
Nord s elektromotorem, lamelová spojka, podávací válec a p ítla né 
válce s regulací p ítla né síly. Tvá ecí nástroj je vyroben z oceli typu 
Dievar. Za ízením je protla ován pás plechu o rozm rech 59 × 2 × 
1000 mm, který je vložen mezi podávající a p ítla né válce. Pás je 
protla ován tvá ecím nástrojem bez zm ny p í ného pr ezu, tímto je 
umožn no proces opakovat. V kone né fázi procesu je docíleno vyso-
ké zjemn ní struktury. Velmi jemnozrnná struktura podstatn  zvyšuje 
mechanické vlastnosti 
p i zachování dobré 
tvá itelnosti.

Samotná práce eši-
telského týmu spo ívá 
v navržení vhodného 
protla ovacího mate-
riálu, provedení a vy-
hodnocení vlastních 
experiment . Dále 
pak vyhodnocení vlivu 
technologických pa-
rametr  na výsledné 
zjemn ní struktury. 
Na základ  t chto výsledk  bude zhodnoceno, jaký vliv má rychlost 
protla ování, geometrie hlavních nástroj  a maziva (t ení) na vý-
sledné vlastnosti materiálu – jeho strukturu, pevnostní vlastnosti 
a tvá itelnost. Budou vyhodnoceny mechanické vlastnosti a taž-
nost dosažena ve  nální fázi protla ovacího procesu a následn  
tyto hodnoty budou porovnány s výchozím stavem. V rámci pro-
vedených experiment  bude dále proveden metalogra  cký rozbor 
po jednotlivých fázích procesu protla ování a analýza deforma n -

-nap ového stavu ve vzorku b hem tvá ení. Výzkum bude dále 
zam en na návrh optimálního tepelného zpracování vzorku z hle-
diska stabilizace struktury. Pro porovnání experimentáln  dosaže-
ných parametr  s teoretickými p edpoklady bude následn  prove-
dena matematická simulace daného procesu. Dosažené výsledky 
budou porovnávány a konzultovány s kolegy na Polské akademii 
v d v Krakowie.

Pln ní cíl
V rámci sblížení a seznámení v deckých tým  prob hla v prosin-

ci 2010 zahrani ní návšt va partnerské instituce Instytut Metalurgii 
i In ynierii Materia owej PAN v Krakowie. Této cesty se zú astnili 
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc., studenti doktorského studia Ing. Sta-
nislav Tylšar, Ing. Jan Kedro  a student magisterského studia Bc. Mi-
chal Salajka. P i této návšt v  prob hlo seznámení obou ešitelských 
tým . V rámci prezentace institutu byli hostující lenové seznámeni 
s technickým vybavením laborato í a odborných pracoviš , zejména 
pak s vybavením Pracownia Materia ów Funkcjonalnych i Konstruk-
cyjnych. Taktéž byly provád ny spole né experimenty na za íze-
ní Groove Pressing. Na tomto za ízení byly zpracovány pásy m di 
a mosazi, které byly nejprve podrobeny procesu DRECE. Poté byly 
vyhodnocovány dosažené hodnoty tvrdosti a zárove  byl ov ován 
vliv tepelného zpracování na výsledné mechanické vlastnosti. 

Následn  téhož m síce prob hla návšt va polských v dc  
na VŠB – TU Ostrava. Tohoto pobytu se z polské strany zú astnili 
Prof. dr hab. in . Jan Dutkiewicz, Doc. dr hab. in . Marek Faryna, 
Prof. nadzw. dr hab. Lidia Lity ska – Dobrzy ska, Dr in . Wojciech 
Maziarz a student doktorského studia Mgr in . ukasz Rogal, který 
se zú astnil krátké stáže na VŠB-TU Ostrava ve dnech 13. 12. 2010 
– 17. 12. 2010 a 20. 12. 2010 – 21. 12. 2010. Také p i této návšt v  
byla prvním krokem exkurze po areálu VŠB – TU Ostrava. Ú astníci 
se tak mohli blíže seznámit s vybavením v decko – technických 
pracoviš , kterými disponuje VŠB – TU Ostrava. Polským v dc m 
bylo umožn no podílet se na práci na experimentálním za ízení 
DRECE a ECAP. Taktéž se zú astnili exkurze do podniku VÚHŽ 
a.s., se kterým spolupracujeme p i vyhodnocování mechanických 
vlastností protla ených vzork .

 
Pod kování

ešitelé projektu d kují za podporu projektu KONTAKT MEB 
051007, který p ispívá k rozvoji spolupráce mezi Vysokou školou 
bá skou TU – Ostrava a Instytut Metalurgii i In ynierii Materia owej 
PAN v Krakowie.

Prozatímní publika ní výstupy a prezentace na konferencích
[1] RUSZ, S.; MALANÍK, K.; DUTKIEWICZ, J.; ÍŽEK, L.; DONI , 

T.; KEDRO , J.; TYLŠAR, S. New design of the forming equi-
pment DRECE for obtaining UFG structures in strip of sheet, 
Archieves of Materials Science and Engineering, Vol. 42, Apríl 
2010, p. 111-118, ISSN 1897-2764.

[2] RUSZ, S.; TYLŠAR, S.; T. KEDRO , J.; DUTKIEWICZ, J.; DO-
NI , T. Enhancement of ef  ciency of SPD process by applica-
tion of new geometry of ECAP tool, Acta Metallurgica Slovaca 
Conference, No. 3, 2010, p. 97-103, ISSN 1338-1660. 

[3] Rusz, S.; Malaník, K.; Doni , T.; Kedro , J.; Tylšar, S. Develo-
pment of structure at extrusion of a strip of sheet made of Cu 
through the DRECE machinery, METAL 2010, ISBN 978-80-
87294-15-4

[4] Rusz, S.; ížek, L.; Kedro , J.; Tylšar, S.; Žmija, Z. In  uence of 
heat treatment on structure and properties of brass after DRECE 
processing, COMAT 2010, p. 50-53, ISBN 978-80-254-8683-2 

Nové sm ry ve zvyšování efektivity vícenásobné 
plastické deformace

esko polská spolupráce, projekt KONTAKT MEB 051007
Stanislav Rusz1, Jan Dutkiewicz2 (hlavní ešitelé projektu)

1Katedra mechanické technologie, Vysoká škola bá ská – TU Ostrava
2Instytut Metalurgii i In ynierii Materia owej PAN

Obr. 1. Prototypové za ízení DRECE
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V rámci esko-rakouského mezivládního programu v decko-
-technické spolupráce a projektu MEB060911 byl v letech 2009-
2010  nancován výzkumný projekt mezi Mikrobiologickým ústa-
vem AV R v T eboni a Institut für Ökologie, Universität Innsbruck 
zam ený na pr zkum p ítomnosti fototrofních mikroorganism  
v alpských jezerech v Tyrolsku. Laborato  fotosyntézy, odd lení 
fototrofních mikroorganism  v T eboni, se zabývá studiem aerob-
ních anoxygenních fotosyntetických (AAP) bakterií od roku 2002. 
Tyto organismy se vyskytují v mo ském i sladkovodním prost e-
dí. Rakouský partner má dlouholeté a bohaté zkušenosti v oblasti 
planktonní ekologie a fotobiologie a p i výzkumu využívá kombinaci 
laboratorních i p írodních podmínek. Mezi hlavní p edm ty zájmu 
pat í studium p írodních faktor  ovliv ujících dynamiku a distribuci 
planktonního spole enstva, a to p edevším zvýšené intenzity ultra-
 alového (UV) zá ení ve vysokohorských jezerech. Navazující ob-
lastí je také výzkum ochranných proces  organism  proti p sobení 
zvýšené intenzity UV zá ení. 

Cíle projektu
Aerobní anoxygenní fotosyntetické (AAP) bakterie jsou proka-

ryotní organismy, poprvé popsané z vod Tokijského zálivu v roce 
1978. Tyto organismy vyžadují p ísun organických živin, ale jsou 
též schopny zachycovat slune ní energii pomocí vývojov  primitiv-
ních fotosyntetických reak ních center tvo ených bakteriochlorofy-
lem. Mohou tedy významn  p ispívat do energetického rozpo tu 
vodních ekosystém  a do sou asnosti byly studovány p edevším 
v mo ském prost edí. V decký tým z Mikrobiologického ústavu 
v T eboni provedl první studii rozsáhlejšího charakteru ve sladkých 
vodách a zjistil, že v závislosti na typu sladkovodního ekosystému 
AAP bakterie tvo í velmi významnou složku mikrobiálního spole-
enstva, p edevším pak v horských jezerech. Cílem tohoto projektu 

bylo s využitím dlouhodobých zkušeností zú astn ných pracoviš  
prov it p ítomnost AAP bakterií ve výškovém gradientu horských 
jezer (913-2799 m.n.m) v Tyrolských Alpách, provést jejich charak-
terizaci a zam it se na p írodní faktory ovliv ující jejich rozší ení.

 Prvotní screening na p ítomnost AAP bakterií ve studovaných jeze-
rech byl proveden pomocí vysoce citlivého  uorometru vyvinutého 
podle vlastního návrhu ve spolupráci s  rmou Photon System In-
struments s.r.o. z Brna na základ  detekce infra ervené  uorescen-
ce bakteriochlorofylu a tvo ícího reak ní centra bakterií. Nejvyšší 
koncentrace AAP bakterií byla prokázána v nejníže položených je-
zerech a postupn  klesala se vzr stající nadmo skou výškou. 

 Podrobn jší informace o po tu celkového bakterioplanktonu, AAP 
bakterií a jejich morfologii byly získány pomocí infra ervené epi  uo-
rescen ní mikroskopie. Nejvyšší hodnoty byly zjišt ny v nejníže polo-
žených subalpínských jezerech (3.8-35×104 bun k na ml) a naopak 
nejnižší hodnoty v alpínských jezerech nad linií lesa (0.8-6.7×104 bu-
n k na ml), což odpovídá tro  ckému stavu jezer. Nicmén  pom rná 
ást AAP bakterií v subalpínských a alpínských jezerech byla porov-

natelná a nejvyšší zjišt né hodnoty (až 23%) výrazn  p evyšovaly 
hodnoty publikované z mo ského prost edí. Studium morfologických 
charakteristik AAP bakterií p ineslo poznatky o nových morfotypech 
a jejich celkov  bohatší diverzit  ve sladkovodním prost edí hor-
ských jezer v porovnání s prost edím mo ským (Obr. 2). 

 Druhová rozmanitost AAP bakterií byla studována také pomocí 
molekulárních metod, p edevším analýzou pufM genu, kódující 
M podjednotku fotosyntetických reak ních center. Podobn  jako 
se ukázaly rozdíly v morfologických charakteristikách AAP bakte-
rií nap í  výškovým gradientem, projevily se i rozdíly v jejich ge-
netické p íslušnosti. V alpínských jezerech skupina AAP bakterií 
náležela tém  výhradn  do skupiny Alfaproteobakterií, zatímco 

v níže položených subalpínských jezerech p edevším do skupiny 
Betaproteobakterií. 

 Pozornost byla také v nována vlivu r zných p írodních faktor  
na rozší ení AAP bakterií, mezi kterými nejv tší význam m ly tep-
lota, kvantita i kvalita DOC.

 Sou ástí projektu byl také sezónní výzkum skupiny AAP bakterií 
v alpínském jeze e Gosenköllensee (výzkumná stanice, Obr. 1), 
kde jsme získali zajímavé výsledky o jejich dynamice, distribuci, 
kompozitních zm nách mikrobiálního spole enstva a faktorech 
ovliv ujících zmín né charakteristiky. 

Získané výsledky byly již p edb žn  prezentovány na n kolika 
odborných konferencích:

Poster na Konferenci eské limnologické spole nosti v ervnu 
2009 v T eboni

P ednáška na 25. kongresu eskoslovenské spole nosti mikro-
biologické v zá í 2010 ve Staré Lesné na Slovensku.

P ednáška a poster na Mezinárodním workshopu o AAP bakteri-
ích v zá í 2010 v T eboni.

V p íprav  je odborná publikace
uperová, Z., Sommaruga, R., Salka, I., Koblížek, M. Aerobic 

anoxygenic phototrophic bacteria in mountain lakes sepsaná pro 
asopis FEMS Microbial Ecology.

Záv rem bychom cht li pod kovat za poskytnutí dotace. Spolu-
práce eského a rakouského partnera p ineslo n kolik pozitivních 
výstup . Jelikož problematikou AAP bakterií p edevším v mo ském 
prost edí, ale i ve sladkých vodách se zatím v nuje pouze málo 
sv tových pracoviš  a evropský výzkum je v této oblasti pon kud 
nesourodý, významným výsledkem je vznik silné skupiny spolu-
pracujících evropských v dc  na dané problematice. Vytvo ené 
partnerství nadále pokra uje a cílem bude iniciovat další spolupráci 
s evropskými pracovišti, která se zabývají podobnou tématikou.

P ítomnost fototrofních bakterií v alpských jezerech
esko rakouská spolupráce, projekt MEB060911

Zuzana uperová1,2, Ruben Sommaruga3, Ivette Salka4, Michal Koblížek1,2

1Mikrobiologický ústav AV R, Opatovický mlýn, 37901 T ebo
2Ústav fyzikální biologie, Jiho eská Univerzita, Zámek 136, 373 33 Nové Hrady

3Laboratory of Aquatic Photobiology and Plankton Ecology, Institute of Ecology, University of Innsbruck, Austria
4Leibnitz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Alte Fischerhütte 2, 16775 Stechlin, Germany

Obr 2. Charakteristické 
morfotypy studovaných 
alpínských (Schwarzsee 
(I,C); Rotfelssee (I,C); 
Gossenköllesee (I,C); 
Geirneggsee (H,C); Oberer 
Plenderlesee (I,C,B); 
Drachensee (I,C,F,G)) 
a subalpínských (Seebensee 
(F,G,H); Achensee (H,J,K) and Piburgersee (A,D,E,F,H,K). jezer 
Tyrolských Alp. Snímky z epi  uorescen ního mikroskopu.

Obr. 1. Výzkumná stanice u jezera Gossenköllesee (2417 m.n.m.) 
v Tyrolských Alpách.
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Útlum t žby je spojen s uzavíráním ložisek a následným zatope-
ním, což asto vede k vytvo ení vhodných kultiva ních podmínek 
pro vznik kyselých d lních vod (dále AMD, tj. acid mine drainage) 
s mnoha negativními dopady na životní prost edí. V eské republice 
jsou kyselými d lními vodami ovlivn ny zejména lokality Dolní Ro-
žínka v Zlatých horách a Nová Ves u Moravské T ebové [1]. Na Slo-
vensku je mimo ádn  kritický stav v oblastech Banská Štiavnica 
– Malý Šobov a Smolník [2]. Vysoce mineralizované kyselé d lní 
vody p edstavují enviromentální problém, který vzniká na ložiskách 
s obsahem sul  d  jako d sledek po t žb  neželezných kov  (zlata, 
st íbra), uhlí, atd. V 16. – 19. století to byla t žba vzácných kov -
-zlata a st íbra. Koncem 20. století t žba a úprava neželezných rud 
a povrchová t žba sekundárních k emenc  (kvarcitu). Environmen-
táln  rizikovou lokalitou s výskytem kyselých d lních vod je ložisko 
kvarcit , lom a hlavn  hromada odpadu ze zpracování kvarcit  v lo-
kalit  Banská Štiavnica – Malý Šobov [3]. Na hromad  pyritizované-
ho kvarcitu s jílovým odpadem a dalšími sul  dovými minerály, nap . 
pyrytit a chalcopyrit, v p ítomnosti kyslíku a vody se vytvo í vhodné 
podmínky pro vysokou aktivitu litotropní mikro  óry, která katalyzuje 
oxidaci síry a železa (chemolitotrofní bakterie, nap . sulfolobus, aci-
dithiobacillus, leptospirillum, atd.) a mikrobiologicko-chemické kom-
plexní procesy, které vytvá ejí AMD [1,3]. Vznik kyselých d lních 
vod je výsledkem oxidace sul  dických minerál , p edevším pyritu 
(FeS2) dle rovnice:

 4 FeS2 + 15O2 + 2H2O  4Fe3+ + 8SO4
2- + 4H+ 

Teplota, vodní prost edí a p ítomnost vzduchu (p ítomnost O2) 
jsou hlavní faktory, které ovliv ují procesy biooxidace rud [3]. Pro-
st ednictvím oxidace pyritu, p ípadn  dalších sul  d , v d lních vo-
dách vzr stá hlavn  obsah Fe a dalších prvk  zejména: Mn, Ni, Zn, 
Al, Cu, Co, As, U, Pb, atd. [2]. Dalším d sledkem p sobení oxidace 
sul  d  je zvyšování koncentrace síran  a zvyšování obsahu t ž-
kých kov , což má za následek zvyšující se mineralizaci a snižová-
ní hodnot pH v rozmezí 2-5 [2,4]. To vede k negativnímu ovlivn ní 
ekologie vodního prost edí v celém okolí [2]. Auxt, A. [5] zkoumal 
geologické, geomorfologické, hydrologické a hydrogeologické, p d-
ní a vegeta ní pom ry v oblasti lomu Malého Šobova a podrobn  
zhodnotil hromady zpracovaného odpadu. 

tého odpadu pomocí vápence, hydroxidu vápenatého, hydroxidu 
sodného nebo pavku. Hlavním problémem úpravy neutralizací je 
vytvo ení velkého objemu odpadu, který je zapot ebí dále zpracovat 
[6]. Michalkova et al. [3] p edpokládají, že tyto d lní vody by z sta-
ly zát ží i po úprav  vápencem, hlavn  pro vysoký obsah síran . 
Jejich remediace by si vyžadovala další stupe  úpravy, nap . anae-
róbní do išt ní s mikro  órou, která redukuje síran. Systém povr-
chových kanál  sbírá vytékající AMD do reten ní nádrže, viz obr. 1. 
Odpady z kyselých d lních vod obsahují heterogenní sm s Fe a Al 
hydroxid , sul  du vápenatého a dalších prvk . 

isté Fe a Al oxidy/hydroxidy mají potencionáln  komer ní zhod-
nocení ve form  sorbent , pigment , aditiv do keramiky, atd. Homo-
genní srážení z vodných roztok  je jednou z nejd ležit jších metod 
pro získání anorganických materiál  (pigment , katalyzátor , sor-
bent , atd.) a/nebo likvidace toxických anorganických vod. Využití 
mo oviny jako srážecího inidla je doporu eno za ú elem syntézy 
nerozpustných nano-krystalických kovových oxid . Nejvýznamn jší 
výhody homogenního srážení mo ovinou v porovnání s heterogen-
ním srážením jsou ty, že reak ní produkty jsou isté nano-krystalic-
ké materiály (heterogenním srážením se získají ástice amorfního 
charakteru), mají rovnom rný tvar svých ástic (vysoká sedimen-
ta ní rychlost) a roztok obsahuje síran amonný, který m že být vyu-
žit jako hnojivo, a které jsou od nerozpustných hydroxid  odd leny 
dekantací [6]. Další možnou aplikací je detoxikace n kterých orga-
nofosfát  a jiných zne iš ujících látek, v etn  nap . bojového plynu 
yperitu v d sledku vysokého speci  ckého povrchu a vysoké reakti-
vity materiálu p ipravených metodou homogenního srážení [7]. 

Zpracování kyselých odpadních vod p edstavuje environmentální 
problém, dosud ne zcela vy ešený. Spojením existujících znalostí 
a zkušeností pracoviš  v eské a Slovenské republice, t.j. Ústa-
vu anorganické chemie AV R a Technické univerzity ve Zvolen  
(SR), Fakulty ekologie a environmentalistiky, se poda ilo navrhnout 
nový originální postup jejich zpracování na relativn  isté materiály 
se zajímavými a potenciáln  využitelnými chemickými vlastnostmi. 
Práce probíhaly v rámci ešení projektu s názvem „Struktura, vlast-
nosti a využití produkt  získaných z d lních vod a sediment “, jehož 
hlavním cílem bylo experimentáln  ov it možnosti zpracování d l-
ních odpadních vod pomocí jejich neutralizace mo ovinou na na-
no ástice hydratovaných oxid  p íslušných kov  (železa a hliníku) 
a ov it možnosti aplikace produkt  jako sorbenty a pigmenty. 

Postup p ípravy
Za ú elem ur it optimální podmínky srážení kyselých d lních vod 

se odebrali vzorky pyritového kvarcitu z lokality Malý Šobov, Ban-
ská Štiavnica. Roztok AMD 2 m l pH=2,41, vodivost 10,02 mS/cm. 
Concentace: SO4

2- (17630 mg/dm3), Fe (3900 mg/dm3), Al (780 mg/
dm3), Ca (220-300 mg/dm3), Mg (360-490 mg/dm3). Roztok AMD 3 
m l pH=2,46 vodivost 8,68 mS/cm. Concentace: SO4

2- (12620 mg/
dm3), Fe (2340 mg/dm3), Al (710 mg/dm3), Ca (220-300 mg/dm3), 
Mg (360-490 mg/dm3) [6]. Reak ní roztok byl udržován na jedné 
z teplot 60, 80 a 95°C. V pr b hu rozkladu mo oviny hodnota pH 
roztoku neustále vzr stala. Po dosažení pH 7 se sraženina od  ltro-
vala a promyla destilovanou vodou za ú elem odstran ní rozpust-
ných komponent . Zkoumal se vliv reak ních podmínek: koncent-
race mo oviny, teploty a obsah iont  Fe3+ a Al3+ na fázové složení 
produkt . 

Výsledky a diskuse
Fázové složení p ipravených vzork
Prášková rentgenová difrakce (m eno na za ízení PANalyti-

cal X´PertPRO MPD) se provedla za ú elem stanovit fázové slo-
žení p ipravených vzork . Výsledky jsou znázorn ny v tabulce 1. 

Zpracování siln  zne išt ných kyselých d lních vod 
mo ovinou k precipitaci Fe oxid /hydroxid  

esko slovenská spolupráce, projekt MEB 0810136
Jan Šubrt1, Jozef Luká 1, Jaroslav Bohá ek1, Petra Pulišová1 a Eva Michalková2

1Ústav anorganické chemie AV R, v.v.i., 250 68 ež u Prahy, eská republika
2Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekologie a environmentalistiky, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Pro úpravu kyselých d lních vod jsou známy dv  metody. První 
využívá úpravu pomocí mikrob  použitím redukujících mikroorgani-
zm  aktivních v kyselém prost edí v sedimentu s následnou tvorbou 
kovových sul  dových precipitát . Druhá využívá neutralizaci teku-

Obr. 1. Reten ní nádrž kumulující AMD [3].
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Z výsledk  je patrné, že byl vysrážen istý goethit, anebo goethit 
ve sm si se schwertmanitem, ferihydridem, jarositem anebo lepi-
dokrokitem, mimo vzorky D1- istá schwertmanitová fáze. Sm si 
schwertmanitu a goethitu byly vytvo eny hydrolýzou vzorku kyselé 
d lní vody p i 80 a 95°C, p i emž složení této sm si nebylo zá-
vislé na vzájemném molárním pom ru mo ovina/Fe (ozna ení R). 
Ve vzorcích p ipravených p i 60°C byl schwertmannit p ítomen jedi-
n  u vzorku, který byl p ipraven p i vysokém obsahu mo oviny. Fe-
rihydrit byl detekován u vzorku D4, který byl p ipraven p i vysokém 
R=50. Amonium jarosit byl pozorován p i nízké hodnot  R=2.

Morfologie ástic a vliv p ípravy
Na obr. 2 jsou uvedeny mikroskopické snímky precipitát  vzorek 

kyselých d lních vod, které byly získané pomocí skenovacího elek-
tronového mikroskopu (za ízení: Philips XL 30 CP). Morfologie (tvar 
a rozm r) ástic závisí na fázovém složení, které je závislé na rychlos-
ti hydrolýzy. ástice amónium jarositu (obr. 2.1) jsou velikosti n koli-
ka mikrometr . Na druhé stran , ástice goethitu mají jehlicovitý tvar. 
Vzorek D5 (95°C, AMD3) na obr. 2.2 prezentuje ervené oblasti, které 
jsou bohaté na obsah Fe a žluté oblasti bohaté na Al. 
Poznámka: Gt – goethit; Sch – schwertmanit; Ft – ferihydrit; Jt amo-

Efekt reak ních podmínek na stupe  srážení Fe3+ a Al3+ 
z roztok  kyselých d lních vod

Byl studován vliv precipita ních podmínek, nap . molární pom r 
mo ovina/Fe (R), teplota a reak ní as na stupe  vysrážení iont  
Fe3+ a Al3+ . 

Záv r
V rámci spolupráce Ústavu anorganické chemie AV R a Tech-

nické univerzity ve Zvolen  byla vyvinuta nová metoda zpracová-
ní kyselých d lních vod homogenní hydrolýzou pomocí mo oviny. 
Touto metodou je možné získat pr myslov  využitelné nano ástice 
hydroxid  Fe3+ a Al3+, separované od dalších p ítomných ne istot, 
které se mo ovinou nesrážejí a z stávají v roztoku.

Pod kování
Výsledky byly získány v rámci ešení projektu esko-slovenské 

v deckotechnické spolupráce na léta 2010-11 „Struktura, vlastnosti 
a využití produkt  získaných z d lních vod a sediment “. 
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Vzorek R pHpo áte ní pHkone né Reak ní as [h] Fázové složení Speci  cký povrch
[ m2.g-1]

60 oC, AMD 2

A1 3 2,0 2,1 122 Gt, Jt amonium 41,8

B1 10 2,2 2,3 122 Gt 57,4

C1 20 2,5 4,0 122 Gt 35,8

D1 50 2,8 6,2 72 Sch 21,6

80 oC, AMD 3

A4 3 2,1 2,1 6 Gt, Sch 36,5

B4 10 2,2 2,2 6 Gt, Sch 34,0

C4 20 2,4 2,6 6 Gt, Sch 30,8

D4 50 2,6 5,6 6 Gt, Sch, Ft 15,6

95 oC, AMD 3

A5 3 2,1 2,0 4,5 Gt, Sch 42,8

B5 10 2,3 2,6 4,5 Gt, Sch 47,6

C5 20 2,4 4,3 4,5 Gt, Sch 14,3

D5 50 2,7 6,2 2,5 Gt, Sch 11,2

nium – amonium jarosit; Ld – lepidokrokit. R – molární pom r mo o-
vina/Fe (mol mo ovina: mol Fe ve vstupním roztoku). 

 
Speci  cký povrch
Hodnoty speci  ckého povrchu jsou uvedeny v tabulce 1. Speci-

 cký povrch byl stanoven pomocí p ístroje NOVA 4200e a ur en byl 
s využitím BET (Brunauer-Emmett-Teller) metody (Brunauer). 

Tab. 1. Reak ní podmínky homegenní hydrolýzy AMD roztok  mo ovinou, fázové složení a speci  cký povrch produkt .

Obr. 2. Snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu. Produkty 
hydrolýzy vodných roztok  obsahující sulfáty Fe3+ a Al3+ mo ovinou. 
1 – vzorek A1: 60°C, AMD2; 7 – vzorek D5: 95°C (skenování prvk , 
erven  – oblast bohatá na Fe, žlut  – oblast bohatá na Al) [6].

Pokra ování této ásti na str. 42– 43.
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Asociace inova ního podnikání R
vyhlašuje

16. ro ník sout že o Cenu

Podmínky sout že 

– sout že se m že zú astnit každý subjekt se sídlem v R;

– do sout že se p ihlašuje nový nebo významn  zdokonalený produkt zavedený
na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);

– p ihlášený produkt musí být již pr kazn  úsp šn  využíván (výrobek, resp. služba
je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Hodnotící kritéria:
 A – Technická úrove  produktu 
 B – P vodnost ešení 
 C – Postavení na trhu, efektivnost 
 D – Vliv na životní prost edí 

P ihlášené produkty mohou auto i prezentovat ve výstavní ásti INOVACE 2011, 
Týden výzkumu, vývoje a inovací v R v Praze ve dnech 6. – 9. 12. 2011.

Produkty p ijaté komisí Inovace roku budou zve ejn ny v odborném asopisu ip&tt 
vydávaném AIP R, dalších médiích a na www stránkách AIP R.

Ú astníci, kte í získají ocen ní v rámci sout že o Cenu „INOVACE ROKU 2011“ mohou 
využít výhod len

Klubu inova ních  rem AIP R.

P ihlášky:
K ú asti v sout ži o Cenu INOVACE ROKU 2011 je možno získat podrobn jší 
informace spolu s p ihláškou (uzáv rka p ihlášek 31. íjna 2011; povinná konzultace 
komplexnosti p ipravené p ihlášky – do 17. íjna 2011) na adrese:

Asociace inova ního podnikání R 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

tel.: 221082275, e-mail: svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz

Inovace rok u 2011Inovace rok u 2011
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1. Název p ihlašovatele  ...............................................................  Právní forma  .........................

2. Adresa  ........................................................................................................................................

 I O .................……....…..… DI  ...................................…….. Po et zam stnanc  ...............

3. Kontaktní osoba ....................................................................... Funkce ..............................…..

4. Telefon ............ / ......................... Fax ............ / ....................... E-mail:..........…................….

5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zve ejn ní v katalogu)

esky ……………………………………………………………………........………………………………

...........................................................................................................................................................

anglicky ……………………........……………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................

6. Do sout že p ihlašujeme:

 Název esky: ................................................................................................................................

 anglicky: ................................................................................................................................

 Obor: ……….........……………………………………………………………………………………….

 íslo p ihlášky a druh ochranného dokumentu: .....................................................................

 Datum zavedení na trh: ….................…………………………………………………………………

7. P ílohy k p ihlášce do sout že o Cenu INOVACE ROKU 2011:
 – podnikatelský titul: a)  právnické osoby – kopie výpisu z obchodního rejst íku, jiného

z izovacího dokumentu, apod.
 b) fyzické osoby – kopie živnostenského listu
 – popis produktu (výrobku, technologického postupu, služby) v rozsahu max. 3 strany
 strojopisu obsahující:
   charakteristiku produktu a jeho parametr  v porovnání se stávajícím vlastním

nebo konkuren ním ešením v tuzemsku a v zahrani í
   patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné pr kazné doložení p vodnosti ešení 
   p ír stek tržeb a rentability u výrobce a u uživatele, perspektivy uplatn ní inovace

na trhu; úspora náklad  
   údaje o vlivu produktu na životní prost edí (p ízniv  ovliv uje, bez vlivu, škodlivý)

a na zam stnanost 
 – fotogra  e produktu (k doložení jeho charakteristiky)

Uzáv rka p ihlášek: 31. íjna 2011 (povinná konzultace komplexnosti p ipravené p ihlášky
– do 17. íjna 2011); nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních; zaslat též elektronicky

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

INOVACE ROKU 2011
Registra ní poplatek: 3500 K  (variabilní symbol: 122011)

I O 49368842, .ú.: 42938-021/0100 KB Praha-m sto
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