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V letošním roce po ádá Asociace inova ního podnikání R (AIP 
R) ve spolupráci se svými tuzemskými a zahrani ními leny 

a partnery a pod záštitou p edsedy vlády eské republiky Petra Ne-
ase posedmnácté INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a ino-

vací v R. V souladu s tradicí, založenou v roce 1994, se jedná 
o nejvýznamn jší mezinárodní akci v oblasti inova ního podnikání 
v R. Jejím hlavním cílem je zhodnotit dosažené výsledky v oblasti 
inova ního podnikání, transferu technologií a v deckotechnických 
park  za období od INOVACE 2009.

AIP R plní úlohu nevládní organizace pro výše uvedené oblas-
ti, od letošního roku je rovn ž výzkumnou organizací, ob anským 
sdružením, které plní Rámec spole enství pro oblast VaVaI.

INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v R má t i 
obsahové ásti:
– 17. mezinárodní sympozium
– 17. mezinárodní veletrh invencí a inovací
– 15. ro ník sout že o Cenu Inovace roku 2010

V rámci mezinárodního sympozia jsou v rámci úvodní plenár-
ní sekce a dalších p ti odborných sekcí za azeny p ednášky p ed-
ních tuzemských a zahrani ních odborník  o Systému inova ního 
podnikání v R, formách podpory oblasti VaVaI v R a v zahrani í, 
o dosažených výsledcích EEN, o programech mezinárodní v dec-
kotechnické spolupráce KONTAKT, INGO, EUREKA a Eurostars 
a projektech v rámci t chto program . Nov  jsou za azeny prezen-
tace vybraných projekt  PROINCOR, InnoSkills a Faster , FREE 

a Den technologických platforem. V úvodním vystoupení zhodnotím 
pln ní hlavních úkol  AIP R v tuzemsku a v zahrani í za období 
od prosince 2009, kdy se konala INOVACE 2009.

V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací budou pre-
zentovány tuzemské a zahrani ní výsledky VaVaI v souladu se za-
m ením výstavních sekcí. Zde budou rovn ž prezentovány inova -
ní produkty, p ihlášené v rámci 15. ro níku sout že o Cenu Inovace 
roku 2010. Sou ástí vernisáže výstavní ásti INOVACE 2010 bude 
v úterý 30. 11. 2010 v 16 hodin k est CD ROM Technologický pro  l 

R, verze 11 a k est publikace Inovace a technologie v rozvoji re-
gion . V záv ru vernisáže, spojené s prezentací výstavních stánk  
a p ed setkáním tuzemských a zahrani ních ú astník  INOVACE 
2010, vystoupí komorní p vecký sbor Vocalica. 

Sout ž o Cenu Inovace roku 2010 ve svém 15. ro níku jed-
nozna n  dosp la k tomu, že inova ní produkty (výrobky, postu-
py, služby) je pot eba za adit mezi výsledky VaVaI a vykazovat je 
v rámci RIV. P ihlášené inova ní produkty budou prezentovány spo-
lu s p edáním ocen ní úsp šným inova ním produkt  v jednacím 
sále Senátu Parlamentu R ve Valdštejnském paláci, Praha 1.

Informace o INOVACE 2010 jsou umíst ny na www.aipcr.cz,k p ípad-
ným dotaz m m žete využít Diskusní fórum na stejné webové stránce.

V ím, že se letošní sedmnáctá INOVACE 2010 stane jedním 
z nejúsp šn jších Týdn  výzkumu, vývoje a inovací v R

INOVACE 2010 posedmnácté
Pavel Švejda

Asociace inova ního podnikání R

Reformy, koncepce a politiky výzkumu, 
vývoje a inovací

Marek Blažka
Reformy (zm ny, transformace atd.)

V uplynulých sedmi letech byl každým rokem p ijat nejmén  je-
den (v n kterých letech i více) zásadní koncep ní dokument pro 
oblast výzkumu, vývoje a inovací v eské republice. 
Z t ch hlavních to byly:
–  Národní politika výzkumu a vývoje R na léta 2004-2008 (le-

den 2004, v ervnu 2005 a únoru 2006 výrazn  aktualizována),
–  Národní inova ní politika R na léta 2005-2010 ( ervenec 2005),
–  Strategie hospodá ského r stu R (listopad 2005),
–  Projekt VIVAT – V da, Inovace, Výzkum, Aplikace a Techno-

logie (listopad 2007),
–  Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v eské repub-

lice (b ezen 2008),
–  Národní politika výzkumu, vývoje a inovací R na léta 2009 – 2015 

( erven 2009).
Tento p ehled by samoz ejm  bylo možné dále rozši ovat – 

od materiál , kterými eská republika reagovala na evropské do-
kumenty (od Lisabonské strategie až po Evropu 2020), až po další 
obecn  platné materiály, které se také týkají výzkumu a vývoje – 
nap . Východiska z krize (únor 2010). Stejn  tak je možné jít dále 
do minulosti, tento trend není jen výsadou posledních sedmi let.

Už z tohoto krátkého p ehledu je z ejmé, že „n co je špatn “ – každý 
rok p ijímat novou koncepci (politiku, reformu atd. – jinými slovy si íci 
„jak dále“) a to s platností na p t až sedm let, je p inejmenším pon kud 
neobvyklé. V em je problém? Domnívám se, že nejde o jeden problém, 
ale že je jich nejmén  p t:

Zadání
První „kámen úrazu“ ady koncepcí vzniká už p i jejich zadání – v dob , 

která na jejich zpracování je. Ve v tšin  p ípad  šlo o jednorázové akce 
trvající n kolik týdn , v lepším p ípad  m síc . Relativn  nejmén  pro-
blém  vyvolaly tam, kde koncepce mohly vyjít z dlouhodob jších prací 

(nap . Zelená, Bílá a Modrá kniha výzkumu, vývoje a inovací v R z r. 
2008, http://www.vyzkum.cz). Jinými slovy pokud se nebudeme kon-
cep ními dokumenty zabývat kontinuáln  jako v jiných zemích, pokud 
nebude pro jejich p ípravu dostatek relevantních analýz a podklad , po-
kud nebudou diskutovány p ed jejich schválením (ale až p i vlastní zm -
n  realizující koncepci) atd., tak je budeme muset stále p ed lávat.

Ješt  v tším problémem jsou zadání, která jsou asto tak limi-
tována, že je pom rn  jasné p edem, jak skon í. Typickým p íkla-
dem jsou inovace a jejich propojení s výzkumem a vývojem. Pokud 
bude rozpo et výzkumu, vývoje a inovací jen o výzkumu a vývoji 
(a do inovací z n j p jde mén  než 2 %), pak tomu bude ádov  
odpovídat i výsledek – minimální transfer poznatk  státem podpo-
rovaného výzkumu do praxe. Zatímco první polovina principu „V da 
d lá z pen z znalosti, inovace d lají ze znalostí peníze“ v R ob-
razn  e eno kulhá, druhá je beznohá.

Podstatné vs. podružné cíle
Koncep ní materiály obsahují vše, klí ové v ci spole n  s mén  

d ležitými (až s podružnými detaily). Že koncepce, má-li platit na p t 
a více let, nemohou jít do detail  je pom rn  jasné. A  už je ale koncep-
ce obecn jší nebo podrobn jší, musí mít její cíle hierarchickou struk-
turu, musí být stanoveno, které jsou hlavní, které podstatné a které 
podružné cíle. V opa ném p ípad  dochází p i pokusu o napln ní kon-
cepce ke kon  iktu jednotlivých cíl . Nap . prvním principem Reformy 
2008 bylo „Co nejv tší zjednodušení struktury systému státní podpory 
VaV, snížení po tu rozpo tových kapitol a snížení administrativní zá-
t že.“ Systém hodnocení výzkumných organizací založený na výsled-
cích a jejich bodování (tzv. „kafemlejnek“ m nící dosavadní systém 
výzkumných zám r ) byl jen jedním z d sledk  uplatn ní tohoto princi-
pu. Zm na kafemlejnku podle programového prohlášení vlády („Vláda 
zavede systém hodnocení pracoviš  výzkumu a vývoje (VaV), který 
nahradí stávající institucionální  nancování za výsledky v Rejst íku in-
formací o výsledcích (RIVu) kombinací kvantitativního a kvalitativního 
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R a její praxe v oblasti VaVaI, sv tové trendy
Karel Šperlink

Asociace inova ního podnikání R

hodnocení s výrazným zapojením zahrani ních expert .“) bude vyža-
dovat ádov  (o n kolik ád ) více prost edk , ú edník  (vznikne n co 
jako „Ú ad pro hodnocení“?) i asu a práce v dc  a výzkumník . Pro-
sadit v dob   nan ních i personálních restrikcí nový systém bude dosti 
obtížné a bude vyžadovat objektivní srovnání p edností a nedostatk  
obou zp sob  hodnocení (tzv. hodnocení dopad  regulace – RIA).

 Priority a excelence
Zem  velikosti R ale nem že ešit vše, na obecné pot eb  priorit se 

proto všichni shodnou. Ve chvíli, kdy daný obor (nebo ást výzkumu atd.) 
nemá být prioritou a má dostat mén  pen z, je po shod . To, že prioritou 
nem že být vše, je sice teoreticky jasné – ím mén  bude priorit, tím 
více budou moci být tyto priority preferovány a sou asn  tím mén  se 
budou muset uskrovnit ostatní, neprioritní obory ( ásti výzkumu atd.). 
A v tom je opakovaný problém všech koncepcí – priorit je moc (90 % 
celého výzkumu je prioritou) a každá pak dostane tak málo pen z navíc, 
že to ani nezaznamená. Podobný problém je se slovem „excelence“. 
Vyskytuje se v každé koncepci, ale v praxi mnoho neznamená, nap . 
jako centra excelence jsou ozna ovány jednotlivé laborato e i obrovské 
výzkumné infrastruktury. Stejné p íklady lze najít i v jiných oblastech vý-
zkumu a vývoje (parky s r znými p ívlastky). Obecn  by se (nejen) tento 
problém dal ozna it jako in  ace pojm  a najít takový, který nebyl použit 
a zprofanován je skute n  „koncep ní problém“.

Nedotažené „reformy“
Dalším vážným problémem je to, že se reformy z ady d vod  vy-

hýbají ešení klí ových problém . Pokud pro ilustraci vezmeme jeden 
z cíl  Reformy 2008 – snížit po et rozpo tových kapitol, pak vlastní 
po et byl snížen (na polovinu). Pokud se ale podíváme na to, kterých 
kapitol se toto snížení  nan n  dotklo, pak šlo o snížení o 3,88 % 

výdaj  na VaV (šlo o nejmenší kapitoly). V uplynulých patnácti letech 
byla navržena ada výrazn  efektivn jších systém  státní podpory, 
než je ten stávající (od „ministerstva pro výzkum a vysoké školy“ až 
po „autoritu“). Jejich spole ným problémem je ale co se „zbytky“ jed-
notlivých resort  (po vy len ní VaV), jak mají jednotlivá ministerstva 
ovliv ovat rozvoj jednotlivých odv tví, když by nem la v ruce jeden 
z klí ových nástroj  – výzkum, vývoj a inovace atd.

Peníze jsou až na prvním míst
Kone n  pátá skupina problém  souvisí s  nancováním (státní 

podporou) výzkumu, vývoje a inovací. To je spole ný jmenovatel 
(„spole ný m šec“), který spojuje všechny ásti této oblasti a o kte-
rý jde až na prvním míst . Základní charakteristikou tohoto systému 
je p itom jeho setrva nost. Pokud je p ijata nová koncepce na úrov-
ni R (viz úvod), program, který ji v n které ásti realizuje, za ne 
za t i až ty i roky a trvá p t až sedm let. Jedním z problém , který 
p ijímáním nových a nových koncepcí vzniká je, že je paraleln   -
nancována ada program  a dalších aktivit VaV vzniklých na výraz-
n  jiných principech. A p i frekvenci p ijímání nových koncepcí už 
došly peníze, v sou asné dob  jsou závazky (vyplývající z r zných 
koncepcí) o cca 2 mld. K /r vyšší než je státní rozpo et na VaV.

Poznat v tomto systému, co je d sledkem eho, co se osv d-
ilo a co ne, je pom rn  obtížné. Na druhé stran  p es všechny 

problémy ( asto z r zných d vod  zveli ované) se pomalu ale 
p ece eská v da a výzkum p ibližují vysp lým zemím. Ve zmín -
ných koncepcích ale už za íná být nedostatek myšlenek, které bylo 
možné uskute nit s malými kon  ikty a kompromisy. Je na ase (už 
vzhledem k  nan ní situaci) za ít ešit ty problémy, které adu let 
byly odkládány a které tuto zemi d íve i pozd ji neminou. V tomto 
se eská v da a výzkum neliší od jiných oblastí.

Sou asná vláda chce být vládou reformní, a proto by m la být 
prvou vládou eské republiky, která p ipraví a p edevším zrealizuje 
tolik pot ebnou reformu výzkumu, vývoje a inovací v R, po jejíž re-
alizaci by systém a struktury VaVaI m ly odpovídat vysp lým zemím 
sv ta. Všechny p edchozí vlády se sice k tomuto úkolu hlásily, ale 
skute nost byla zcela jiná. V pr b hu uplynulých sedmnácti let byla 
p ipravena ada dokument -zásady, politiky, které m ly v principu 
dobré a v podstat  všemi odsouhlasené zám ry, chyb la pouze ma-
li kost-uvedení t chto cíl  do praxe. Neustálé oddalování tak vedlo 
k tomu, že sou asný systém státní podpory VaVaI zdaleka neodpoví-
dá optimálnímu stavu a naopak povede v krátké budoucnosti k tém  
ne ešitelným problém m ve  nancování. O t chto problémech píši, 
dávám rozhovory a p ednáším již od r. 1992, kdy jsem se poprvé zú-
astnil práce v poradním orgánu vlády R, vedeným místop edsedou 
eské vlády A. Baudyšem, kterému tehdy d lal poradce sou asný 

ministr  nancí M. Kalousek. Nepovažuji za nutné d lat rekapitulaci 
všeho, k emuž také není prostor, uvedu pouze jeden p íklad.

eská republika byla v r. 2005 jednou z mála lenských zemí 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která 
nem la o  ciální, vládou nebo parlamentem schválený dokument 
o státní podpo e inovací. Národní inova ní politika byla schválena 
v r. 2005 -usnesením vlády ze dne 7. 7. 2005 . 851. Usnesením 
vlády z 26. 3. 2008 . 287 byla schválena Reforma systému výzku-
mu, vývoje a inovací v R. Celkem bylo uloženo 18 úkol , které 
byly vesm s spln ny. P esto není sou asná skute nost optimální. 
V em je tedy problém. Podle mne tkví v tom, že se stále postupuje 
tak „aby se vlk nažral a koza z stala celá“ (omlouvám se za tento 
p ím r, který ale považuji za zcela výstižný).

Jak by se tedy m lo postupovat. Sou asná vláda chce být vlá-
dou reformní a nem la by reformy omezit pouze na vybrané, i když 
zásadní problémy. M la by za ít s de  nicí cílového stavu, kterým by 
v prvé ad  m la být reforma státních orgán  a institucí. K tomuto 
kroku se neodhodlaly žádné p edchozí vlády, což také souviselo se 
situací v Parlamentu. Kone n  by m l být vypracován nový kompe-
ten ní zákon, který by m l nahradit zákon ze šedesátých let, nes í-
sln krát dopl ovaný resp. novelizovaný. Tomuto státu p ece musí 

dosta ovat deset rezort , kdy by se nap . slou ily MPO a MMR pod 
novým ministerstvem hospodá ství, rezorty MO a MV, MPSV a MZ, 
MK a MŠ apod.

Sou asn  by m lo vzniknout ministerstvo pro vysoké školy 
a v du, pod které by spadaly VŠ, AV R a GA R (se samostatnými 
rozpo tovými kapitolami) a které by m lo, spole n  s ministerstvem 
hospodá ství (pod které by spadala se samostatným rozpo tem 
TA R), garantovat podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, 
vývoji a inovacích. Práv  v této oblasti, p es veškerou snahu pra-
covník  MŠMT, panuje zna ná rozt íšt nost a R nemá adekvátní 
partnery v i aktivitám EU, OECD apod. Samoz ejm  s tím souvisí 
i zákon o ve ejné služb , kterého se stále bojíme a který perfekt-
n  funguje nap . ve Finsku. Podklad  pro p ípravu takové reformy, 
p edevším pro oblast VaVaI, je dostatek a to jak ve form  analýz, 
tak studií. Jen s tím kone n  za ít, nebát se a nesnažit se vyhov t 
všem. Je jasné, že se nejedná o snadný proces a proto by se m lo 
za ít po ástech.

Pro oblast VaVaI musí dojít k rekonstrukci poradního orgánu, kte-
rým je Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Sou asné složení a p e-
devším práce neodpovídají pot ebám spole nosti. To p ece není 
Rada pro v du, za což je asto ú elov  zam ována. Její chování 
je v ur itém rozporu se sou asnými prioritami vysp lých stát  sv ta, 
ke kterým chceme také pat it.

Ve sv t  se klade prvo adá pozornost podpo e inovací, které 
musí být motorem r stu a garantem r stu konkurenceschopnosti 
celé ekonomiky a tedy i spole nosti. Proto by také strategie hos-
podá ského r stu, která by m la být vypracovaná v prvém tvrtletí 
p íštího roku, dle slibu premiéra Ne ase na Sn mu SP R v Brn , 
m la mít podporu inovací jako nezpochybnitelnou prioritu. S tím 
také souvisí p íprava nové politiky výzkumu, vývoje a inovací.

Je t eba jasn  vymezit roli a navazující státní podporu všech 
struktur a aktivit pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. Zcela od-
mítám názory, že stát musí podporovat pouze základní výzkum, které 
se razily po átkem devadesátých let a které se op t oprašují. Nikdo ne-
zpochyb uje význam základního i vyhledávacího výzkumu, otázkou je 
jeho prosp šnost pro naše, eské, realiza ní zázemí. Dalším d ležitým 
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aspektem musí být optimální hodnocení výsledk  výzkumu. Podle ady 
tvrzení se d lá pouze špi kový výzkum, kde ale máme laureáty nobelo-
vých cen? Do hodnocení by se m la zahrnout i schopnost získávat pro-
st edky na výzkum a vývoj ze zdroj  mimo R a z privátních zdroj . Prá-
v  zde vidím zcela nevyhovující situaci. Za peníze da ových poplatník  
se asto d lá výzkum, který p ináší zisky zahrani ním spole nostem.

Špatn  funguje spolupráce akademického a podnikatelského sek-
toru. Ve sv t  se tento problém eší formou ú elového  nancování 
spole ných projekt , které vedou ke konkrétním inovacím. Dobrým 
p íkladem je u nás program MPO „TIP“ a program výzkumných center 
MŠMT. Nové paradigma výzkumu, se kterým p išli ve Finsku v devade-
sátých letech, je u nás stále neznámý a hlavn  nenapln ný program. 

Jaké jsou tedy hlavní priority Evropské unie a OECD? 
Evropská komise schválila dne 6. 10. 2010 sd lení k jedné z vlaj-

kových lodí strategie EU 2020 – Inova ní unie. Diskuse k tomu-
to dokumentu se zú astnilo 14 komisa , což jednozna n  sv d í 
o jeho významu. Ukazuje se totiž, že tato aktivita významn  p ekra-
uje hranice rezort  a vyžaduje jiný zp sob myšlení od všech zú-
astn ných stran. Vedle stále se opakujícího cíle-3% investic do vý-

zkumu a vývoje (nespln ný cíl Lisabonské strategie pro r. 2010) je 
zd razn no úsilí o získání maximáln  možné hodnoty z takto inves-
tovaných prost edk .

Dále musí být jasn  de  nované priority a rozvíjeno p t základ-
ních oblastí:
–  odstra ování p ekážek a posílení mobility výzkumných pracovník
–  urychlit transfer znalostí

–  rozvíjet špi kové výzkumné infrastruktury
–  zam it se na mezinárodní spolupráci se strategickými partnery
–  využít potenciálu spole ného programování

Do budoucna by m ly být zjednodušeny výzkumné programy pro 
výzkum a inovace, m la by být lepší koordinace program , co neje-
fektivn jší využití strukturálních fond  pro pot eby výzkumu vývoje 
a inovací, usnadn ní p ístupu k  nancím pro MSP, rozvíjeny ve ej-
no- soukromá partnerství atd. P íští generace program  EU musí být 
jednodušší pro uživatele, být p átelšt jší pro pr mysl, pro komercia-
lizaci výsledk  výzkumu, což se týká celého et zce od vzd lávání, 
základního výzkumu, p es aplikovaný výzkum až po inovace.

Inova ní strategie OECD schválená ministerskou konferencí 
v kv tnu tohoto roku má podobné priority. Práv  inovace by m ly 
být hnacím motorem konkurenceschopnosti a klí em k ešení kri-
zového období, emuž by m ly odpovídat nové inova ní politiky. 
Dokumenty zpracované v OECD jsou obrovským množstvím in-
formací, které by nem ly být pominuty. Je p i tom p ekvapující, že 

R v ad  ukazatel  p edstihuje pr m r EU. OECD klade zásadní 
d raz na roli vlád, které musí být garantem podpory inova ních 
proces .

Proto také nová politika výzkumu, vývoje a inovací R musí vy-
cházet z t chto dokument . Této skute nosti by m lo i odpovídat 
složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která za sou asných 
podmínek musí být zodpov dná, ve spolupráci se všemi zaintere-
sovanými rezorty, za p ípravu optimální strategie pro VaVaI.

Hodnocení inova ních produkt
Pavel Švejda

Asociace inova ního podnikání R

Inova ní produkty (výrobky, technologické postupy, služby) jsou 
nejvýznamn jším výsledkem inova ního procesu. Inova ní proces 
p edstavuje soubor inností s t mito základními etapami: vymyslet – 
vyrobit – prodat. Ve vývoji spole nosti se ú astníci inova ního proce-
su snaží o to, aby vznikaly kvalitní inova ní produkty. Na tomto cíli se 
podílí od svého založení 23. 6. 1993 Asociace inova ního podnikání 

R (dále AIP R). V roce 1995 vyhlásila 1. ro ník sout že o Cenu 
Inovace roku 1996. V tomto roce zabezpe uje 15. ro ník sout že 
o Cenu Inovace roku 2010. Sout ž o Cenu Inovace roku pat í mezi 
hlavní úkoly AIP R p i realizaci Národní inova ní politiky.

Sout ž Inovace roku od roku 1996
Uplynulých 14 ro ník  sout že p ineslo významné poznatky. Potvrdilo 

se, že rovn ž v eské republice platí obdobné poznatky p i využívání 
výsledk  výzkumu a vývoje (dále VaV) jako v jiných vysp lých zemích 
sv ta. Platí, že využitelné p i p íprav  inova ních produkt  jsou všechny 
výsledky VaV, využité je však p ibližn  jedno procento. Dále platí, že ná-
klady na VaV jsou cca desetinou náklad  na výrobu inova ního produktu 
a jedním procentem náklad  k umíst ní t chto produkt  na trh. Rozdíly 
v podílu t chto náklad  se projevují v r zných oborech a odv tvích.

P ipome me dále n které údaje o sout ži Inovace roku
 po et oslovených po et po et ocen ných z toho po et
rok subjekt  * p ihlášek inova ních produkt  ** Cen Inovace
     roku
1996 87 16 3 3
1997 117 26 17 6
1998 138  21 21 4
1999 278 33 29 2
2000 321 26 19 3
2001 330 11 8 1
2002 352 18 12 3
2003 360  14 9 2
2004 365 10 8 2
2005  370 11 8 1
2006  346 8 6 2
2007 380 20 17 3
2008 364 12 10 2
2009 375 15 13 2
2010  380 10 xxx xxx
Celkem 4563 251 180 36

*  ešitelé projekt  program  pr myslového VaV (nap . KONSORCIA, 
IMPULS ), ešitelé projekt  EUREKA, ú astníci výstav a veletrh , ino-
va ní  rmy v etn  umíst ných ve v deckotechnických parcích v R

**  v roce 1996 – Cena Inovace roku
 v roce 1997 – Cena Inovace roku a estné uznání
  od roku 1998 – Cena Inovace roku, estné uznání a Ú ast v sout ži
***  výsledky budou vyhodnoceny 3. 12. 2010 

Informace o výsledcích sout že jsou pravideln  uve ej ovány v tom-
to asopisu a dalších titulech spolu s charakteristikou ocen ných pro-
dukt , jsou p edávány na tiskových konferencích AIP R. Jsou prezen-
továny na výstavách a veletrzích, na poradách obchodních rad  zastu-
pitelských ú ad  R v zahrani í a na dalších významných akcích.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že ešitelé projekt  VaV nev -
nují dostate nou pozornost využívání výsledk  t chto projekt  pro 
inova ní produkty. Navíc chybí spolupráce zú astn ných subjekt  
v rámci etap inova ního procesu „vymyslet – vyrobit – prodat“, což 
vede k jeho malé efektivnosti.

Patnáctý ro ník sout že o Cenu Inovace roku 2010
V tomto roce hodnotí komise Inovace roku 10 p ihlášek. Vzhledem 

k po tu 380 oslovených subjekt  se tento po et m že jevit jako malý 
a nedostate ný (dle mého názoru tomu tak je), ada p ihlášek, konzul-
tovaných ve  nální fázi p ed termínem uzáv rky (29. 10. 2010; nap íklad 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brn  13. – 17. 9. 2010 se jed-
nalo o 11 p ihlášek) nebylo p edloženo. Sou asn  nebyla v tomto roce 
p edložena žádná p ihláška ešitel  projekt  EUREKA, což m  velmi p e-
kvapilo. Je pozitivní, že se mezi p ihlášenými za ínají objevovat inova ní 
produkty inova ních  rem ve v deckotechnických parcích v R. N kte-
ré p ihlášené produkty budou p edstaveny ve výstavní ásti INOVACE 
2010. V jejím pr b hu vyhodnotíme poznatky a výsledky 15. ro níku sou-
t že a vyhlásíme 16. ro ník sout že o Cenu Inovace roku 2011.

Dále uvádím n kolik poznámek k pln ní kritérií sout že
Pokyny k p íprav  p ihlášek jsou umíst ny na www.aipcr.cz.

P vodnost ešení
P ihlašovatelé asto neuvád jí jednozna né stanovisko k pr -

myslov  právní ochran :
– ochrana (vý et dokument  a doložení formou p íloh)
–  produkt není chrán n
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Inova ní audit – projekt PROINCOR
Vít H iba, BIC innovation, z.s.p.o.

Robert Rölc, ARR Liberec

Technická úrove
V souvislosti s hodnocením technické úrovn  dále p ipomínám 

inova ní ády prof. Františka Valenty (P. Švejda a kol.: Inova ního 
podnikání, Praha 2007, str. 27)

Postavení na trhu, efektivnost
Pln ní tohoto kritéria z stává nadále nejobtížn jší sou ástí všech 

p ihlášek. Platí totiž, že inova ní produkt, neuplatn ný na trhu (ne-
prodaný produkt) není inovací, ale invencí.

Navíc p ihlašovatel musí p edložit návrh po-
tenciálu p ihlášeného produktu na trhu v dal-
ších letech a doložit efektivnost tohoto produktu 
srovnáním parametr  technických, provozních 
a ekonomických s produktem, který je nahra-
zován p ihlášeným produktem. Toto srovnání 
není asto doloženo k obdobnému produktu.

Vliv na životní prost edí
Toto kritérium je dokladováno kvalitn . Sle-

dujeme, aby nové inova ní produkty nezat žo-
valy životní prost edí.

Hlavní úkoly do dalšího období
P i zabezpe ování sout že o Cenu Inovace 

roku bude AIP R v dalších letech:
–  vycházet ze stávajících osv d ených kritérií 

sout že
–  spolupracovat s úst edními orgány státní 

správy (zejména MŠMT, MPO a MZV), tis-
kem a partnery v rámci Systému inova nímu 
podnikání v R p i oslovování subjekt  a p i 
propagaci dosažených výsledk

–  vydávat charakteristiky ocen ných inova -
ních produkt  pro tuzemské a zahrani ní 
partnery (p ehled v rámci Technologického 
pro  lu R, teritoriální informace, brožura 
Inovace roku)

–  zahrnovat výsledky sout že do Galerie inovací
–  p edložit Rad  pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) návrh na za a-

zení inova ních produkt  mezi výsledky VaVaI, do RIV

P ípravu, pr b h a hodnocení sout že o Cenu Inovace roku bu-
dou i nadále projednávat orgány AIP R.

Od 16. ro níku sout že budeme za azovat inova ní produkty 
do inova ních ád , v návaznosti na „p vodnost ešení“ budeme 
dále up es ovat „identi  kace inova ních produkt “ v návaznosti 
na íselník technologií, který navzdory velkému úsilí zú astn ných 
partner  není stále dopracován a schválen. 

V krátkosti bychom rádi tená m p edstavili projekt, v n mž BIC 
innovation, z.s.p.o. dce iná spole nost VTP BIC Brno a ARR-Agen-
tura regionálního rozvoje, spol. s r.o. zastávají roli projektových 
partner . Projekt Proactive Innovation Support for SMEs in the 
Corridor from the Baltic to the Mediterranean Sea (Aktivní inova ní 
podpora malým a st edním podnik m v koridoru od Baltského 
po St edozemní mo e), zkrácen  PROINCOR, je mezinárodní pro-
jekt podpo ený z Opera ního programu Nadnárodní spolupráce – 
St ední Evropa, z priority 1: Umož ování inovací ve st ední Evrop , 
oblasti intervence 1.2: Budování kapacit pro ší ení a aplikaci inova-
ce. Vedoucím partnerem je Bautzen Innovation Centre z N mecka. 
V projektu je zapojeno dalších 9 projektových partner  (2 z eské 
republiky – viz výše, 2 z Polska a po 1 z N mecka, Rakouska, 
Ma arska, Slovinska a Itálie). Projekt je realizován v období 1. 4. 
2010 – 31. 3. 2013. Celkové náklady projektu iní cca 3 mil. EUR.

Cílem projektu je pomoci zlepšit inova ní potenciál v sekto-
ru malých a st edních  rem v regionu st ední Evropy. Projekt je 
založen na aktivním p ístupu, kdy jsou vytipovány a oslovovány 
 rmy s nabídkou provedení inova ních audit . Dle jednotné meto-
diky jsou pak zájemc m dle pravidla de minimis provád ny inova ní 
audity, kde jsou speci  kovány sou asné problémy bránící v tšímu 
inova nímu výkonu a identi  kovány prost edky k jejich p ekonání 
i zmírn ní a tím i posílení inova ního výkonu. Tyto audity budou 

ve  rmách provád t inova ní poradci (innovation advisors), kte í bu-
dou vyškoleni p edními evropskými odborníky a budou se scházet 
každých 6 m síc  ke zhodnocení metodologie inova ních audit . 
Audity budou ve všech partnerských regionech provád ny jednotn  
podle p íru ky – audit guide – která již byla všemi projektovými part-
nery schválena, je však ješt  možná její drobná úprava na základ  

zkušeností s prvními audity. Úkolem každého projektového part-
nera je vytvo it seznam minimáln  500 malých a st edních  rem, 
které budou následn  osloveny s nabídkou provést inova ní au-
dit. Z t chto 500 oslovených  rem je cílem provést inova ní audit 
u 40-50  rem. Celkem tedy bude v regionu st ední Evropy osloveno 
minimáln  5 000  rem a audit bude proveden minimáln  u 400  rem. 
Audity budou provád ny s vedeními  rem, budou do nich zahrnuti 
i zam stnanci, kte í se v každé  rm  zabývají zavád ním inovací. 
Pro p ekonání problém  budou inova ní poradci navrhovat prak-
tická doporu ení. Vznikne rovn ž nadnárodní skupina inova ních 
poradc , která by ve své innosti m la pokra ovat i po skon ení 
projektu. V každém regionu potom bude zformována skupina re-
gionálních inova ních poradc .

Cílem projektu tedy mj. je p ipravit  rmy na nutnost zavád ní 
inovací, seznámit je s metodami inova ních audit , umožnit jim 
navázání obchodních kontakt  p i inovaci výrobk , proces  a mar-
ketingových inovací v rámci 10 partnerských region  a vytvo ení 
systémových krok  v rámci organiza ních proces  a struktur  rem. 
Výsledkem projektu budou  rmy se zlepšeným inova ním manage-
mentem, vyškolenými manažery a zam stnanci, které budou moci 
p ipravovat nové investice a mezinárodní dohody. 

Postup projektu bude na pravidelných setkáních i mimo n  
hlídat a revidovat hlavní výkonný orgán projektu – ídící skupina 
(steering group), jejímiž leny jsou regionální projektoví manaže i 
všech projektových partner . Zatím prob hly 2 mítinky – v Bautzen 
v ervnu 2010 a v Grazu v zá í 2010. Setkání v Bautzen bylo kon-
cipováno jako úvodní, byl projednáván význam inovací pro oblast 
malého a st edního podnikání, problematika zlepšení inova ního 
výkonu tohoto sektoru ekonomiky, prezentovány p ípadové studie, 
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byl p edstaven externí inova ní poradce pro celý projekt (Björn 
Westling ze Švédska). Sou ástí setkání v Grazu byl i workshop pro 
inova ní poradce, kde byla ešena problematika inova ních audit . 
Inova ní poradci se budou scházet min. každých 6 m síc  v rám-
ci výboru poradc  (advisory board), termíny a místa zasedání se 
shodují se zasedáními steering group. Další setkání ídící skupiny 
i výboru poradc  se uskute ní 2. – 3. 12. 2010 v Praze na Novot-
ného lávce 5 v rámci 17. mezinárodního sympozia s výstavou INO-
VACE 2010 (30. 11. – 3. 12. 2010). Na setkání budou p edstaveny 
i výsledky prvních inova ních audit . Sou ástí projektu je orga-
nizace mítink  pro širší podnikatelskou ve ejnost, v eské repub-
lice se první mítink uskute ní 4. 11. 2010 v Liberci. Na organizaci 
t chto mítink  ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. úzce 
spolupracuje i s Krajskou hospodá skou komorou Libereckého kraje 
a Krajským ú adem Libereckého kraje. Pravideln  probíhají i setkání 
pracovních tým  u jednotlivých projektových partner . Pro region Ji-
hovýchod je obdobný mítink plánován v m síci únoru – b eznu 2011 
na Krajském ú ad  Jihomoravského kraje.

Byly rovn ž provedeny analýzy regionálních a národních 
inova ních politik se zam ením na vhodné dota ní programy pro 
malé a st ední  rmy a jejich praktický dopad. Srovnání jednotlivých 
národních a regionálních politik bude provedeno na záv re né kon-

ferenci k projektu. Zárove  bude posouzena a porovnána efektivita 
jednotlivých regionálních inova ních systém . Kone nou aktivitou 
bude zhodnocení dopadu projektu PROINCOR na konkurence-
schopnost  rem. 

V rámci projektu je dodržována povinná publicita. Bylo vytvo eno 
n kolik návrh  loga projektu, z hlasování všech projektových 
partner  vzešel vít zný návrh. Toto logo bude používáno na všech 
tiskových výstupech projektu. P ipravuje se internetová stránka 
projektu, kde budou zve ej ovány informace o projektu. Interne-
tová stránka bude v 8 jazykových mutacích, které zahrnují 7 jazyk  
projektových partner  a angli tinu jako o  ciální komunika ní jazyk 
projektu. Hlavní poznatky z inova ních audit  budou zve ej ovány 
na vnit ním webov  založeném monitorovacím systému, kam bu-
dou mít p ístup všichni projektoví partne i. V každém partnerském 
regionu se uskute ní aspo  jedna tisková konference a t i inova ní 
workshopy. Projekt bude prezentován i dalšími zp soby (leták, 
newsletter, CD-ROM). Všemi partnery byl rovn ž odsouhlasen 
komunika ní plán projektu, který zahrnuje všechny zp soby komu-
nikace (osobní setkání – steering group, advisory board, telefonní 
konference, komunikace e-mailem, telefonem). 

Dosavadní zkušenosti p i ešení tohoto projektu jsou umíst ny 
v rubrice Zkušenosti, str. 43

Enterprise Europe Network
eská ú ast v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)

Lukáš Procházka
Technologické centrum AV R

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) pat í 
mezi programy podpory rozvoje inovací a zvyšování konkurenceschop-
nosti, otev ené pro období 2007-2013. Program by z ízen prost ednic-
tvím Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady dne 24. 10. 2006 
jako jeden z instrument , pomocí kterých má být dosaženo spln ní cíl  
Lisabonské strategie. Ve srovnání se 7. Rámcovým programem dispo-
nuje ádov  menším rozpo tem – 3,62 mld. EUR (v porovnání s 50,5 
mld. EUR v 7. RP), tematické zam ení a struktura programu jsou také 
odlišné. Program CIP je len n do 3 podprogram  – Podnikání a ino-
vace, Podpora politiky informa ních a komunika ních technologií (ICT 
PSP) a Inteligentní energie – Evropa (IEE).

Podprogram Podnikání a inovace
Podprogram EIP se zam uje na posílení konkurenceschopnosti 

malých a st edních podnik  (MSP) prost ednictvím lepšího p ístupu 
k  nan ním prost edk m, zprost edkování podp rných služeb pro 
MSP a také na ekoinovace. Na tento podprogram je v rozpo tu progra-
mu vy len na nejvyšší ástka – 2,6 mld. EUR. Oblast výhodn jších  -
nan ních instrument , která by eským podnik m jist  usnadnila život, 
zatím není v R funk ní. V ideálním p ípad  by mohly MSP využívat 
výhodn jší p j ky, bankovní záruky, snazší p ístup k venture kapitálo-
vým (VC) fond m apod. Zatím však chyb jí instituce, které by se k této 
oblasti p ihlásily, a které by  rmám zprost edkovávaly tyto zvýhodn -
né  nan ní produkty. Út chou m že být, že podobn  vypadá situace 
i v ostatních nových lenských zemích EU. Nap . co se VC fond  tý e, 
s výjimkou Estonska, není žádný fond v t chto zemích aktivní. 

Oblast podp rných služeb je v R již dostate n  pokryta, zejmé-
na díky p sobení sít  Enterprise Europe Network R, která je 
z rámcového programu CIP ko  nancována. Konsorcium zajiš ující 
fungování sít  se skládá z 11 organizací, které jsou koordinovány 
Technologickým centrem AV R. Další téma podpory – ekoinovace 
– je v R zastoupeno pouze jedním projektem, jehož je ú astníkem 
eská  rma, a který je koordinován estonskou organizací. 
V oblasti ekoinovací existuje pouze jeden projekt podporovaný 

programem CIP, kterého se ú astní eský podnik. 

Podprogram Podpora informa ních a komunika -
ních technologií (ICT PSP)

Podprogram ICT PSP se zam uje na podporu širšího využívání 
informa ních a komunika ních technologií (ICT) jak v soukromém, 
tak i ve ejném sektoru. Mezi vymezené oblasti podpory pat í: rozvoj 
vnit ního trhu výrobk  a služeb v oblasti ICT, širší využití ICT s cílem 
zvýšení energetické ú innosti, rozvoj jednotné informa ní spole nosti, 
podpora digitálních knihoven a další související aktivity. 

Od po átku existence podprogramu ICT PSP se eské subjekty 
ú astnily 18 projekt  [1]. V jedné t etin  projekt  byl ú astníkem 
podnik, v 5 projektech byla zastoupena vysoká škola i ústav Aka-
demie v d. Ve zbývajících p ípadech byla ú astníkem r zná ob an-
ská sdružení, státní instituce i jiné, neziskové subjekty. Pr m rné 
konsorcium, do kterého se eský ú astník zapojil, sdružovalo 19 
len  a hospoda ilo s rozpo tem 3,5 mil. EUR. Prost edky z progra-

mu CIP inily v pr m ru 70 %. 

Podprogram Inteligentní energie – Evropa (IEE)
Cílem podprogramu IEE je podpora projekt  z oblasti energetiky, 

p edevším t ch, které jsou zam eny na zvýšení dostupnosti no-
vých technologií a vytvá ení tržních podmínek k jejich širšímu využi-
tí. Obvykle se jedná o projekty v oblasti ú inného využívání energie, 
obnovitelných zdroj , osv tovou innost apod. 

V období 2007-2010 bylo zahájeno 52 projekt  ko  nanco-
vaných podprogramem IEE, kterých se ú astnil eský subjekt. 
Ve tvrtin  projekt  byl ú astníkem podnik, 4 projekt  se ú ast-
nila univerzita nebo výzkumná instituce. Ve zbylých projektech 
byly eským zástupcem r zné orgány státní správy, obecn  pro-
sp šné spole nosti, profesní sdružení apod. V podprogramu IEE 
jsou také 3 projekty p ímo koordinovány eským subjektem. 

Ve srovnání s podprogramem ICT PSP se eské organizace 
ú astní menších projekt , jejichž ešitelská konsorcia mají v pr -
m ru 13 len . Pr m rný rozpo et dosahuje 1,38 mil. EUR a 65% 
ko  nancování ze zdroj  programu CIP.

Graf – Po et projekt  zapo atých v daném roce s eskou ú astí
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Shrnutí
Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace je pom r-

n  novým nástrojem podpory, který však pomalu za íná být využíván 
i v eské republice. A koliv n které z jeho možností nejsou zatím 
naplno využívány (dostupn jší  nan ní instrumenty pro MSP apod.), 
existuje v R již celá ada organizací, které se zapojily do n kterého 
z projekt   nancovaných programem CIP. Zatím se ukazuje, že nej-
v tší ú ast je v podprogramu Inteligentní energie – Evropa [2], který 
je zam en zejména na projekty v oblasti obnovitelných zdroj  ener-
gie. Zda tento trend bude pokra ovat, ukáží p íští výzvy, které budou 
otev eny v první polovin  p íštího roku.

[1] EUROPEAN COMMISSION. ICT Policy Support Programme projects 
[online]. [cit.2010-10-12]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/information_soci-
ety/apps/projects/index.cfm?prog_id=IPSP>

[2] EUROPEAN COMMISSION. Intelligent Energy Europe Projects [on-
line]. [cit. 2010-10-12]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
projects/index_en.htm>

Graf – Po et projekt  s eskou ú astí dle typu ú astníka

Tvo ivost hnací silou pro evropský 
výzkum a inovace 

Svatopluk Halada
EUREKA Sekretariát, Brusel

Sv t se pohybuje v rychlém globaliza ním rytmu. K tomu, aby 
Evropa v t chto nových ekonomických vztazích a politické struktu-
e mohla zaujmout elní postavení, je t eba, aby byla více tvo ivá 

a inovativní. V tomto pohledu být tvo ivý znamená um t si p edstavit 
n co, co dosud neexistuje, a hledat nová ešení a nové formy. A být 
inovativní znamená být schopen m nit spole nost a ekonomiku. P i 
navrhování koncepcí jsou myšlenky p evád ny na hodnoty a tvo i-
vost je propojena s inovováním.

Po mnoho let technologie nahradila lidi v rámci výkonu mnohých ru-
tinných pracovních míst a pr myslové podniky se zam ovaly na sni-
žování náklad  a systémové ízení výrobních postup  standardizo-
vaných produkt . Ekonomická globalizace ale v pozoruhodn  krátké 
dob  zm nila pravidla sv tových ekonomických vztah . V osmdesá-
tých letech dvacátého století nastal p echod od industriální spole -
nosti ke spole nosti informací a koncem devadesátých let se za al 
uplat ovat pohled o znalostní spole nosti a ekonomice. Aby Evropa 
v tomto globálním sv t  mohla zaujmout elní postavení, musí být 
více tvo ivá a inovativní. Snaha o konkurenceschopnost prost ednic-
tvím inovací se stala novým paradigmatem ve vývoji od pr myslové 
ekonomiky k ekonomice založené na znalostech a tvo ivosti. 

Evropa m že dosáhnout konkurenceschopného pokroku za p ed-
pokladu, že cílen  zvýší investice – ve ejné i soukromé – do znalostí 
a výzkumu. Nové znalosti obecn  vycházejí ze znalostí historických 
a v tšina inovací je tvo ena novými kombinacemi stávajících mož-
ností. Tvo ivost je jádrem kultury, navrhování koncepcí a inovací a je 
základním rozm rem lidské innosti. Zárove  ale vyžaduje respekt 
a právní ochranu výsledk  tv r í a intelektuální práce. Sou asná 
hospodá ská krize a evironmentální problémy nutí Evropu hledat 
nové zp soby myšlení a jednání. Aby bylo možné nalézt východis-
ko ze sou asné situace, musí Evropa a její lenské státy v novat 
tvo ivosti a inovacím jednozna nou pozornost.

Manifest pro tvo ivost a inovace v Evrop
Vize a politický podn t k p ekonání p ekážek Evropy v dalším 

vývoji na poli tvo ivosti a inovací byly v lo ském roce sou ástí Ev-
ropského roku tvo ivosti a inovací. V jeho rámci byly diskutovány 
otázky jako nap . Jak se m že Evropa udržet v ele globalizova-
ného, výrazn  konkuren ního sv ta jednadvacétého století založe-
ného na v domostech? Jak lze lépe využít tvo ivého a inova ního 
potenciálu Evropy ve vzd lávání, výzkumu, kultu e, podnicích a ob-
chodu? Jak m že ve ejná politika na evropské úrovni a na úrovni 
jednotlivých stát  podpo it tvo ivost a inovace ve zmín ných oblas-

tech? Výsledky diskuse v etn  doporu ení p edních evropských 
osobností inných v r zných oblastech byly shrnuty v Manifestu 
pro tvo ivost a inovace (Creativity and Innovation Manifesto), kte-
rý p edseda Evropské komise José Manuel Barroso ozna il jako 
významný podn t, jež pro Evropskou unii napomohl up esnit p ed-
stavu o úloze tvo ivosti a inovací a dalším strategickém uvažování 
Unie pro desetiletí 2010-2020.

Evropa jako Unie inovací 
Sou asné belgické p edsednictví v Rad  Evropské unie má jedno 

z nejsiln jších témat politiku inovací, jež souvisí s plánem na pod-
poru unijního výzkumu a inovací (Research and Innovation Plan), 
který zahrnuje otázky jako je  nancování výzkumu, ochrana dušev-
ního vlastnictví, unijní patent, ve ejné zakázky a infrastruktura pro 
inovace. D raz na výzkum a inovace v agend  belgického p edsed-
nictví souvisí i s p ipravovanou strategií Evropa 2020. 

Evropská komise by ráda, aby se objem prost edk , které zem  
Evropské unie vynakládají na výzkum a vývoj dosáhnul do roku 
2020 v pr m ru 3% HDP („revitalizovaný cíl Lisabonské strategie“). 
Podle diplomatických zdroj  ale vlády lenských zemí trvají na tom, 
aby jednotlivé cíle nebyly chápány jako národní p ísp vky k celo-
unijnímu 3% cíli (burden sharing). Pr m r národních cíl  se díky 
tomu m že pohybovat pod zamýšlenou hranicí 3% HDP. 

Strategie Unie inovací byla zve ejn na Evropskou komisí o  ciál-
n  po átkem íjna. V jejím st edu stojí nové zdroje  nancování pro 
výzkum a inovace a reforma unijního patentu. V tomto dokumentu 
se uvádí, že evropský výzkum elí vážným hrozbám a málo myšle-
nek, které se zrodí v Evrop , projdou úsp šn  cestu od „výzkumu 
k prodeji“. Evropské nápady se t žko uplat ují mezi tvrdou celosv -
tovou konkurenci, jíž v sou asnosti dominují asijské trhy. Bruselská 
administrativa varuje, že pokud se v Evrop  nezlepší otázka výzku-
mu a inovací, m že nás následn  ekat rychlý a ne ízený ekono-
mický pokles. 

Evropská komise se zavázala, že bude v novat pozornost a více 
se zabývat strukturálními fondy a ve ejnými zakázkami, zam ené 
na oblast inovací. Stejn  tak se bude snažit odstranit p ekážky, kte-
ré brání Evropan m prom nit jejich znalosti a dovednosti v prodej-
né a konkurenceschopné výrobky. Podle komisa , kte í mají otázky 
inovací ve svých portfoliích, Máire Geoghegan-Quinn, odpov dné 
za výzkum, inovace a v du, a Antonia Tajaniho, komisa e pro pr -
mysl a podnikání, je d ležité p ilákat nové investory pro podniky, 
jež se zabývají inovacemi. K tomu by m l mimo jiné posloužit nový 
režim p eshrani ního rizikového kapitálu a rozší ení  nan ního ná-
stroje na sdílení rizika (Risk-Sharing Finance Facility), který pochází 
z dílny Evropské investi ní banky. 

Dlouho o ekávaný plán inova ní strategie navrhuje vládám len-
ských stát , aby vy lenily zvláštní rozpo tové prost edky na zadávání 
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ve ejných zakázek v oblasti inova ních produkt  a služeb. Vytvo í se 
tak oblast ve ejných zakázek v hodnot  nejmén  deseti miliard euro 
ro n . lenské státy by pot ebné  nance erpaly p edevším z evrop-
ských strukturálních fond  pro výzkum a inovace. Celková ástka pro 
všechny státy se v tomto balí ku pohybuje ve výši 86 miliard euro. 

Evropská komise také uve ejnila novou studii, která poukazuje na to, 
že zvýšení investic do výzkumu a vývoje na 3 % HDP, jak je stanoveno 
ve strategii r stu Evropa 2020, p inese 3,7 milion  pracovních míst 
a zvýší ro ní HDP sedmadvacítky o 795 miliard euro do roku 2025. Od-
borníci se však shodují na tom, že na nový inova ní „t esk“ bude zapo-
t ebí jeden milión nových výzkumník . Komisa ka Geoghegan-Quinn 
proto varuje p ed „odlivem mozk “ a zd raz uje nutnost, aby je Evropa 
dokázala udržet a zárove  p ilákat nové špi kové v dce a výzkumníky 
na evropská pracovišt . Evropská komise, v souladu s Lisabonskou 
smlouvou, chce proto zatraktivnit výhled práce v Evropské unii v dc m 
tím, že jim umožní, aby si p i p est hování v rámci Unie ponechali p -
vodní pobíraný d chod, i když zm ní své pracovní místo. 

Evropská komise se rovn ž zam í na systém vzd lávání. Strate-
gie Unie inovací by m la zahrnovat také zavedení nových u ebních 
osnov, které by m ly pomoci rozvinout nedostatek vzd lávání pro 
inova ní podnikání a prohloubit vzájemnou spolupráci mezi univer-
zitami v této oblasti.

Strategie Unie inovací, spojená se vzd láním a výzkumem, je 
jednou ze sedmi z tzv. vlajkových iniciativ (  ag ship) celkové stra-
tegie Evropa 2020, která se zam uje na ekonomický r st, tvorbu 
nových pracovních míst, zlepšení kvality lidského života a vytvo ení 
ekologi t jší a sociáln  lepší spole nosti v následujícím desetile-
tí. Projekt Unie inovací de  nuje inovace jako zm ny, které urychlí 
a zlepší zp sob, jakým vymýšlíme, vyvíjíme a zhotovujeme nové 
produkty, pr myslové procesy a služby. 

Evropská komise rovn ž p edstavila první projekt inova ního 
partnerství (European Innovation Partnerships), jehož pilotní verze 

bude zahájen p íští rok a zam í se na otázku stárnutí evropské po-
pulace a zdravého životního stylu. Následn  by se m la ešit i další 
témata jako energie, chytrá m sta, hospoda ení s vodními zdroji, 
zem d lství nebo suroviny. 

Projednání kone ná verze strategie Unie inovací se p edpokládá 
na záv re ném sumitu belgického p edsednictví v Rad  Evropské 
unie v prosinci letošního roku. 

Na záv r ješt  erstvý komentá  (jež nebyl sou ástí p vodn  
p ipraveného lánku), který nyní portálu EurActiv poskytnul Bengt-
Ake Lundvall, profesor ekonomie na Univerzit  v Aaalborgu a ve-
doucí len skupiny evropských osobností, jež p ipravila v lo ském 
roce Manifest pro tvo ivost a inovace. Lundvall k dokumentu Unie 
inovací uvádí, že ada opat ení a v tšina zahrnutých akcí, které by 
m ly Evropu u init konkurenceschopn jší a p itažliv jší pro pracov-
ní síly a  nan ní kapitál, jsou mimo pravomoce Evropské komise. 
Zkušenosti z p edchozí Lisabonské strategie jednozna n  ukázaly, 
že je velmi obtížné realizovat unijní zám ry a cíle, které jsou v odpo-
v dnosti vlád lenských zemí a to znamená, že mají také výlu nou 
pravomoc za jejich provedení. Dále Lundvall komentuje, že v sou-
asném období, kdy národní ekonomiky jsou ohroženy návratem  -

nan ní krize a soust e ují se na snižování schodk  jejich ve ejných 
rozpo t , je p ipravenost zapojit se do dlouhodobé unijní strategie, 
která vyžaduje ve ejné investice, siln  omezená. Další významný 
post eh glosuje, že celkový soubor doporu ení v strategie Unie ino-
vací je sm rován ve prosp ch v dy a na ní založených inova ních 
aktivit, ve srovnání s jinými odv tvími, kde inovace jsou založeny 
na vzd lávání. Jako zásadní se Bengt-Ake Lundvall se domnívá, 
že pouze úplná zm na evropské strategie, ve které je p edevším 
kladen d raz sm rem na regiony, zem  a sociální skupiny, jež jsou 
nejvíce vystaveny globalizaci. P edevším jejich schopnost na využi-
tí vlastního tv r ího a  nan ního kapitálu m že p isp t k vytvo ení 
udržitelné a konkurenceschopné Evropy. 

Centrum vedecko-technických informácií SR 
podpora výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií na Slovensku

Lubomír Bilský
Centrum vedecko-technických informácií SR 

Centrum vedecko-technických informácií Slo-
venskej republiky ( alej „CVTI SR“) je národným 
informa ným centrom a špecializovanou vedeckou 
verejnou knižnicou Slovenskej republiky so zame-
raním na technické odbory a vybrané oblasti prírod-
ných, ekonomických a humanitných vied. CVTI SR 
je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a jeho primárnou úlohou je zhromaž ova , 
spracováva  a poskytova  vedecké informácie a budova  komplexné in-
forma né systémy pre vedu a výskum. Inštitúcia bola založená v roku 
1938 a vä šinu svojej viac ako 70-ro nej histórie bola známa ako Slo-
venská technická knižnica, ktorá vždy patrila k priekopníkom v zavá-
dzaní nových knižni ných technológií. V sú asnosti CVTI SR poskytuje 
širokú paletu knižni ných služieb, ako sú online katalógy, prezen né 
a absen né výpoži né služby, možnos  rezervovania vyh adaných kníh, 
medziknižni né výpoži ky a množstvo alších. Na základe vzájom-
ných dohôd CVTI SR sprístup uje špecializované knižni né fondy EÚ, 
OECD a EBOR. V CVTI SR je v rámci Európskej siete centier PATLIB 
tiež zriadené Stredisko patentových informácií, ktoré získava a sprí-
stup uje patentové dokumenty Európskeho patentového úradu a slúži 
ako kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR. Od júna 
2010 je CVTI SR sú as ou pilotného projektu Európskeho paten-
tového úradu reorientácie stredísk PATLIB, ktoré budú poskytova  
so  stikované vyh adávacie služby a štatistické analýzy v oblasti paten-
tových informácií, monitorovanie patentov, ohodnocovanie komer ného 
potenciálu vynálezov, služby v oblasti komercializácie technológií a pri 
formovaní stratégie duševného vlastníctva, ako i súvisiace školiace 
a tréningové služby. CVTI SR v tomto roku získalo aj štatút Depozitnej 
knižnice WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) a spraco-
váva, uchováva a sprístup uje dokumenty WIPO.

V roku 2007 zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR v rámci CVTI SR  Národné centrum pre popularizáciu vedy 
a techniky v spolo nosti (NCP VaT)  ako podporný nástroj v oblasti 
popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni, ako aj smerom 

k zahrani iu. NCP VaT sa snaží iniciova  a vytvára  priestor pre disku-
sie medzi vedcami oh adne dosiahnutých výsledkov výskumu a vývoja 
a dôležitosti aktívneho zapájania sa vedeckých pracovísk zo Sloven-
ska do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. To je zabezpe-
ené najmä prostredníctvom organizovaných konferencií, prednášok, 

seminárov a iných podujatí zameraných na jednotlivé vedné disciplíny 
a rôzne cie ové skupiny, ako aj formou mediálnej propagácie. CVTI SR 
taktiež prevádzkuje Centrálny informa ný portál pre výskum, vývoj 
a inovácie, ktorý je jedným zo základných informa ných, manažér-
skych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky.

Národné projekty CVTI SR  nancované zo štrukturálnych 
fondov EÚ, Opera ný program Výskum a vývoj

Okrem vyššie uvedených aktivít, implementuje Centrum vedec-
ko-technických informácií SR tri národné projekty  nancované z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Opera ného 
programu Výskum a vývoj (OP VaV). 

Národný informa ný systém podpory výskumu a vývoja na Slo-
vensku – prístup k elektronickým informa ným zdrojom (NISPEZ)

Hlavným zámerom projektu je zabezpe i  prístup k špecializova-
ným odborným databázam pre vedeckých pracovníkov na Slovensku. 
Národný projekt sa prioritne zameriava na informa nú podporu pra-
covníkov výskumu a vývoja na Slovensku. V dlhodobom horizonte pia-
tich rokov (2009 – 2014) rieši koordinovaný nákup a sprístup ovanie 
elektronických informa ných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku 
fungujúcich na báze nadstavbových nástrojov a technológií ako i vy-
tvorenie databázy slovenských e-zdrojov pre výskum a vývoj. alším 
špeci  ckým cie om projektu je rozšírenie Centrálneho informa ného 
portálu pre výskum, vývoj a inovácie o nové funk nosti s rešpektova-
ním štandardov EÚ, ktoré budú zamerané najmä na prepojenie s iný-
mi informa nými systémami o výskume a vývoji v rámci EÚ. Celková 
suma nenávratného  nan ného príspevku je 19 881 676,23 €. V rámci 
projektu NISPEZ je pre akademickú a vedeckú komunitu na Sloven-
sku zabezpe ený prístup k nasledovným informa ným databázam: 
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ACM / Association for Computing Machinery; Art Museum Image Gal-
lery; Gale Virtual Reference Library: Art; IEEE/IET Electronic Library 
(IEL); Knovel Library; ProQuest Central; REAXYS; (originally Beilste-
in-CrossFire Direct); ScienceDirect; SCOPUS; SpringerLink; Web of 
Knowledge; and Wiley InterScience.

Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre vý-
skum a vývoj (DC VaV)

Cie om národného projektu DC VaV je vybudova  dátové centrum 
pre výskum a vývoj, ktoré bude uchováva  a spracúva  informácie 
potrebné pre organizácie výskumu a vývoja v Slovenskej republike. 
Dátové centrum pre výskum a vývoj prispeje k zvýšeniu schopnosti 
inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracova  s partnermi v za-
hrani í, ako aj so subjektmi spolo enskej a hospodárskej praxe pros-
tredníctvom transferu poznatkov a technológií. Projekt rieši vybudo-
vanie infraštruktúry informa ných a komunika ných technológií pre 
oblas  výskumu a vývoja. Táto bude budovaná postupne v horizonte 
piatich rokov tak, aby bola schopná uchováva  a poskytova  dáta po-
trebné pre zamestnancov výskumu a vývoja za podmienok vysokej 
dostupnosti a bezpe nosti. Projekt je implementovaný v období rokov 
2009 až 2014 a jeho celkový rozpo et je 33 133 963,58 €. 

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií 
na Slovensku – NITT SK 

Od júna t. r. implementuje Centrum vedecko-technických informá-
cií SR národný projekt spolu  nancovaný z Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja s názvom Národná infraštruktúra pre podporu 
transferu technológií na Slovensku – NITT SK ( alej „NITT SK“). 
Strategickým cie om projektu je vytvorenie a implementácia systému 
národnej podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých 
výskumno-vývojovou innos ou do hospodárskej a spolo enskej pra-
xe. Národný projekt je realizovaný rovnomerne na celom území SR 
ako dva zrkadlové projekty, jeden pre cie  Konvergencia, druhý pre 
cie  Regionálna konkurencieschopnos  a zamestnanos . Primárnu 
cie ovú skupinu projektu tvoria pracovníci vysokých škôl a vedeckých 
inštitúcií, teda vedecká komunita z verejného sektoru. Rozpo et pro-
jektu NITT SK je 8 234 571,17 € a projekt sleduje naplnenie troch 
špeci  ckých cie ov, prostredníctvom troch hlavných aktivít:
•  Aktivita 1.1 Budovanie a prevádzka Centra transferu technológií 

pri CVTI SR
•  Aktivita 2.1 Vytvorenie a prevádzka systému služieb v prostredí 

informa ných a komunika ných technológií v oblasti podpory vý-
skumu, vývoja a transferu technológií

•  Aktivita 3.1 Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity o ochrane 
duševného vlastníctva a transfere technológií

Prostredníctvom projektu NITT SK bude zabezpe ená podpora 
jednotlivých výskumno-vývojových pracovísk v procesoch transferu 
technológií, t. j. od fázy ohodnotenia komer ného potenciálu tech-
nológií, cez zabezpe enie ochrany duševného vlastníctva, marke-
ting technológií až po samotné komer né zhodnotenie poznatkov. 
Podpora bude zameraná najmä na sprostredkovanie špecializova-
ných odborných konzultácií a poradenstva v prospech vybraných 
vedeckých pracovísk, vrátane zabezpe enia  nan ného krytia tých-
to služieb. Pracoviskám výskumu a vývoja budú tiež poskytované 
podporné služby v oblasti využívania IKT infraštruktúry pre výskum, 
vývoj, inovácie a transfer technológií. Zabezpe ené bude aj rozši-
rovanie informácií o problematike transferu technológií, vrátane ak-
tívnej propagácie výsledkov slovenských organizácií dosiahnutých 
výskumno-vývojovou innos ou doma i v zahrani í. V neposlednom 
rade bude poskytovaná metodická podpora pri zria ovaní lokálnych 
centier transferu technológií na univerzitách a výskumných inštitú-
ciách. Tieto budú podporené aj pri rozvoji a štandardizácii poskyto-
vaných služieb.

Aktivita 1.1 Budovanie a prevádzka Centra transferu techno-
lógií pri CVTI SR

Cie om aktivity je zabezpe i  personálne a prevádzkové kapacity 
Centra transferu technológií pri CVTI SR a realizova  efektívne posky-
tovanie podporných služieb v oblasti transferu technológií výskumno-
vývojovým pracoviskám na celom území SR. Aktivita je realizovaná 
v rámci troch etáp. V prvej, analyticko-de  ni nej etape sa zanalyzuje 
sú asný stav, vybuduje sa Centrum transferu technológií pri CVTI SR 
a zade  nujú sa koncep né východiská pre nadväzujúce etapy. V rámci 
druhej etapy sa zrealizuje vä šina potrebných verejných obstarávaní 
a vypracujú sa metodické postupy a materiály pre poslednú, realiza -
nú etapu, ktorá bude zameraná na samotné poskytovanie podporných 
služieb v oblasti transferu technológií vedeckej komunite. 

AAktivita 2.1 Vytvorenie a prevádzka systému služieb v prostre-
dí IKT v oblasti podpory výskumu, vývoja a transferu technológií

Predmetom tejto aktivity je návrh, vybudovanie a prevádzka systému 
spolo ných služieb pre vedeckú komunitu v oblasti IKT infraštruktúry. 
Systém bude zameraný na riadenie prístupov k špeci  ckým vedeckým 
bázam dát, integrovaným aplikáciám a alším zdrojom a službám pod-
porujúcim transfer technológií. Aktivita je realizovaná v troch nadväzujú-
cich etapách. V prvej, analytickej etape sa zmapujú základné požiadav-
ky vedeckej komunity na integrovaný systém, ktorý umožní so  stikovaný 
prístup a využívanie zdrojov a kapacít existujúcich IKT infraštruktúr pre 
výskum a vývoj prostredníctvom špecializovaných nástrojov a aplikácií. 
V druhej, implementa nej etape sa zrealizuje obstaranie, vybudovanie, 
implementácia a skúšobná prevádzka integrovaného systému spolo -
ných služieb v oblasti IKT infraštruktúry pre potreby vedeckej komunity. 
V závere nej, realiza nej etape sa zabezpe í rutinná prevádzka, správa, 
údržba a potenciálne rozširovanie systému. 

A Aktivita 3.1 Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity 
o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií

Cie om aktivity je zvýši  povedomie vedeckej komunity o ochrane 
duševného vlastníctva a dôležitosti popularizácie vedy, a tým prispie  
k zefektívneniu transferu technológii a vedeckých poznatkov do pra-
xe. Dôraz bude kladený na aktívnu propagáciu vedy so zameraním 
na dosiahnuté výskumno-vývojové výsledky. Realizácia aktivity pre-
bieha v troch etapách. V prvej, analytickej etape sa získajú poznatky 
o konkrétnych formách efektívneho pôsobenia na vedeckú komunitu 
v SR a v zahrani í. Druhá, obstarávacia etapa bude venovaná obsta-
raniu vybraných tovarov a služieb potrebných pre realizáciu zámerov 
identi  kovaných v rámci analytickej etapy. Ke že sa predpokladá kom-
plexné pôsobenie na vedeckú komunitu, budú nutné obstarania jednak 
v oblasti klasických mediálnych produktov, moderných programových 
produktov IT charakteru, ako aj špeci  ckých podporných prostriedkov. 
V poslednej, realiza nej etape bude zabezpe ená implementácia vy-
tvorených produktov, programov, služieb a nástrojov.

Hlavným zámerom národného projektu NITT SK je teda návrh 
a implementácia národnej infraštruktúry pre podporu transferu tech-
nológií, ím sa priamo prispeje k zintenzívneniu a zefektívneniu 
štátnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Národný systém 
podpory transferu technológií bude podporova  implementáciu vý-
skumno-vývojových aktivít vychádzajúcich z konkrétnych potrieb 
podnikate skej sféry, o bude ma  za následok zvýšenie miery apli-
kácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedecko-výskumnou 
innos ou do priemyselnej praxe. O akáva sa, že systém význam-

nou mierou prispeje k vytváraniu a rozvoju dlhodobých výskum-
no-vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom, ím sa 
podporí nielen rozvoj samotnej akademickej a vedeckej sféry, ale 
i celej, poznatkovo orientovanej spolo nosti.
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P íru ka inovací InnoSkills a podpora rychle 
rostoucích znalostních  rem FASTER

Ji í Vacek, Dana Egerová, Milan Edl
Západo eská univerzita v Plzni

Abstrakt
Z U je partnerem dvou projekt  programu Leonardo da Vinci 

– transfer inovací. Projekt InnoSkills je zam en na zvýšení kom-
petencí pracovník  MSP v oblasti managementu inovací, projekt 
FASTER pak na analýzu prost edí a podporu ambiciózních, rychle 
rostoucích  rem (gazely). V p ísp vku uvádíme informace o výstu-
pech obou projekt  a možnostech jejich využití p i vzd lávání od-
borník  v inova ním podnikání.

Klí ová slova: management inovací, malé a st ední podniky, rych-
le rostoucí podniky, výcvikové materiály, program Leonardo da Vinci

Abstract 
The UWB participates as the project partner in two projects of 

the Leonardo da Vinci programme – innovation transfer. The project 
InnoSkills focuses on the growth of competencies of the SME staff 
in innovation management and the project FASTER supports ambi-
tious, rapidly growing entrepreneurs and companies (gazelles). The 
paper describes the project’s deliverables and informs about their 
use in trainings of innovation specialists.

Key words: innovation management, small and medium-size en-
terprises, rapidly growing businesses, training materials, Leonardo 
da Vinci programme

Úvod
Západo eská univerzita v Plzni je 

partnerem dvou projekt  programu 
Leonardo da Vinci – transfer inovací. 
Projekty se nyní nacházejí v záv re -
né fázi a rádi bychom vás seznámili 
s jejich výsledky, které jsou využitelné 

p i vzd lávání r zných cílových skupin – od univerzitních student  
po manažery MSP.

Projekt InnoSkills je zam en na zvyšování kompetencí pracovní-
k  (hlavn  st edního managementu) MSP v oblasti managementu 
inovací, projekt FASTER pak na analýzu prost edí a podporu ambi-
ciózních, rychle rostoucích  rem (gazely).

Partnery Z U v R jsou Asociace inova ního podnikání R 
a Hospodá ské komory Plze  a Cheb.

Výstupy obou projekt  byly ov eny v pilotních b zích v zemích 
všech partner  a ohlas byl vesm s p íznivý.

Vypracování tohoto p ísp vku podpo ila Evropská komise pro-
st ednictvím programu Leonardo da Vinci. Zde uvedené názory jsou 
názory autor  a nemusí reprezentovat názory Komise. Komise ne-
nese zodpov dnost za d sledky využití zde obsažených informací

Projekt InnoSkills
InnoSkills - Innovation Skills for 

SMEs, LLP-LDV/TOI/08/IT/481, je pro-
jektem programu Leonardo da Vinci – 
transfer inovací

Hlavním výstupem projektu In-
noSkills [1, 2] je P íru ka inovací, kte-
rá byla v rámci projektu aktualizována, 
rozší ena a p evedena do dalších ja-

zyk , mj. do eštiny. P íru ka je p ístupná na portálu http://www.
innosupport.net a je dopln na dalšími prvky pro kooperativní a ne-
formální u ení se: knihovnou zdroj , do níž mohou p ispívat všichni 
uživatelé platformy, a inova ními dílnami, které zp ístup ují nástroje 
pro podporu kreativity a spolupráce.

Po vstupu do platformy doporu ujeme zvolit jazyk ( eština) 
a spustit instruktážní tutoriál, který vás provede možnostmi práce 
s platformou 

Pokud se hodláte na stránky platformy vracet, doporu ujeme, 
abyste se registrovali jako nový uživatel. Po ov ení správnosti vám 
budou p id lena p ístupová práva, která vám umožní p idávat kom-

ponenty do knihovny zdroj  a využívat dalších možností spoluprá-
ce, které platforma nabízí.

Po vstupu na úvodní stránku P íru ky inovací m žete za ít sebe-
hodnotícím testem, ve kterém odpovíte na adu otázek týkajících se 
vašich znalostí r zných oblastí managementu inovací. Na základ  
vašich odpov dí vám systém doporu í, které komponenty p íru ky 
byste si m li prostudovat. P i dalších vstupech se pak p ihlásíte pod 
svým jménem a heslem.

P íru ka obsahuje 39 modul  rozd lených do 12 kapitol (obsah 
p íru ky viz P íloha 1). Každý modul je možné stáhnout ve form  
pdf souboru.

Pro lepší orientaci mají moduly jednotnou strukturu a orientace 
v textu je usnadn na ikonami. V modulech se používají „uživatelsky 
p átelské“ multimediální prvky (  ash, krátká videa) a testy.

Pokud jste registrovaným uživatelem a máte n jaké zajímavé zdro-
je (vlastní dokument, odkaz na dokument umíst ný na webu apod.), 
o které se chcete pod lit s ostatními, m žete je umístit do knihovny 
zdroj  a p ípadn  je propojit s n kterým modulem p íru ky. Takto p i-
daný zdroj pak uživatelé uvidí po vstupu do p íslušného modulu. Se 
zp sobem práce s knihovnou zdroj  vás seznámí krátký tutoriál.

Inova ní dílny zp ístup ují vybrané nástroje podporující spoluprá-
ci a sdílení znalostí, nap . pro tvorbu nápad  s použitím kreativních 
technik popsaných v P íru ce inovací. Krom  seznamu zajímavých 
nástroj  a odkaz  na n  zde najdete i návody k jejich efektivnímu 
využití a souhrn jejich možných p ínos . V sou asnosti zde najdete 
nástroje pro následující aktivity:
•  Brainstorming
• Myšlenkové mapy
• Kolaborativní textové procesory
• Bílé tabule (Whiteboardy)
• Online pr zkumy

P ejeme vám p íjemnou práci s platformou a rádi bychom vás 
požádali o vypln ní dotazníku, ve kterém se s námi pod líte o své 
zkušenosti. Vaše p ipomínky nám pomohou v jejím zlepšování. Do-
tazník m žete otev ít z úvodní stránky platformy a jeho vypln ní 
vám zabere asi 10 minut. D kujeme p edem. 

Projekt FASTER
FASTER - Training for Fast 

Growing Entrepreneurs, 2008-1-PL1-
LEO05-02076,  je projektem programu 
Leonardo da Vinci – transfer inovací

Cílem projektu FASTER [3, 4] je sdílení a zdokonalení efektivních 
metod výcviku a další podpory ambiciózních potenciálních podnika-
tel , kte í cht jí, aby se jejich  rma rychle rozvíjela (pro takové  rmy 
se v EU vžil název „gazely“). Takovou  rmou se obvykle rozumí ta, 
která do 3 let po vzniku vytvo í alespo  20 pracovních míst.

Výstupem projektu FASTER jsou 4 analytické zprávy popisující 
podnikatelské prost edí a pot eby a požadavky na vzd lávání pod-
nikatel  v zemích partner , na jejichž základ  byly v každé zemi 
sestaveny pilotní tréninkové programy.

P íru ka obsahuje následující výukové jednotky:
•  Podnikání a malé podniky
•  Inovace, výzkum a vývoj
•  Strategie a marketing 
•  Ekonomika a  nance 
•  Projektový management 
•  Operace, dodavatelské et zce
•  ízení lidských zdroj
•  Podnikatelské plánování

Dalším výstupem je p íru ka pro instruktory, která má následující 
komponenty:

•  Podnikatelská matice: pohled na proces podnikání.
•  Podnikání v mezinárodním prost edí: závislost na kontextu zem .
•  Regiony, regionální  rmy: jejich vývoj a rozvoj
•  Cvi ení a další aktivní prvky vzd lávání
•  Podmínky vzd lávání
•  Styly u ení. Dotazník pro hodnocení styl  u ení.
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•  Proces výcviku.
•  Hodnocení program  výcviku podnikatel : Zkušenost Švédska.
•  Programy pro výuku podnikatelství na evropských univerzitách: 

Nejlepší praxe.
Tato p íru ka shrnuje zkušenosti nadace ISTUD a m že pomoci 

k sestavení kvalitních vzd lávacích program .
Zveme vás k ú asti v komunit  FASTER – zaregistrujte se na úvodní 

stránce projektu k odb ru newsletteru, ve kterém vás budeme infor-
movat o novinkách. Pokud byste m li zájem o využití výstup  projektu 
ve vaší práci, kontaktujte nás na výše uvedených adresách.

Reference
 InnoSkills[1]  [online]. Treviso Tecnologia, 2009 [cit 2009-10-15]. 
Dostupné na www: <http://www.innoskills.net>
 InnoSkills[2]  [online]. Západo eská univerzita v Plzni, 2009 [cit 
2009-10-15]. Dostupné na www: <http://innoskills.zcu.cz>
 FASTER[3]  [online]. The West Pomeranian Business School,  
2009 [cit. 2009-10-15]. Dostupné na www: <http://www.faste-
rentrepreneurs.eu>. 
 FASTER[4]  [online]. Západo eská univerzita v Plzni, 2009 [cit 
2009-10-15]. Dostupné na www: <http://faster.zcu.cz> 
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Projekt FREE 
Pavel Še  

V deckotechnická rada Technoparku Klimentov

Když v roce 2005 získala obec Velká Hle sebe, která leží v t s-
ném sousedství Mariánských Lázní, rozsáhlý areál bývalých vo-
jenských kasáren o rozloze p esahující 61 ha, nabyla tím nejenom 
pom rn  velký majetek, ale také mnohé závazky a starosti spojené 
s využitím a dalším rozvojem tak rozsáhlého území. Vedení obce 
v té dob  nep istoupilo na zdánliv  jednodušší cestu co nejrychlej-
šího rozprodeje nabytého majetku, ale rozhodlo se pro d kladné 
zvážení všech možností, které se nabízely. Obec pro získané území 
zajistila v rámci realizace projektu MISTER (Military and Industrial 
SiTEs Reuse) následující výstupy: Pr zkum v oblasti bioarchitek-
tury, Rešerše obdobných realizovaných projekt , Právn -adminis-
trativní a  nan ní analýza, Rozvojová studie, Model udržitelného 
rozvoje ve m stech a obcích, Nabídka podnikatelských zám r  
a neziskových aktivit.

Na základ  výše uvedených studií a analýz se obec rozhodla pro pro-
myšlenou revitalizaci celého území bývalých kasáren tak, aby zde vznik-
la nová ást obce s komplexní infrastrukturou, v etn  moderní výroby 
a služeb založených na nových technologiích a inovacích. Vytvo ená 
rozvojová studie vy lenila pro pr myslové aktivity plochu tém  7 ha.

Již od po átku bylo na revitalizovaném území uvažováno s vy-
tvo ením v deckotechnického parku, který by do Velké Hle sebi 
p ivedl perspektivní technologicky vysp lou výrobu, výzkum a vývoj 
a ne jenom montovny, tak jak tomu bylo v p ípadech vybudování 
pouhé pr myslové zóny. Zám r p ivést do obce výrobu spojenou 
s výzkumem, vývojem a inovacemi byl jedním z hlavních motiv . 

Proto se akciová spole nost Klimentovská, kterou obec založila jako 
jediný akcioná  k zajišt ní revitalizace území bývalých kasáren v Kli-
mentov , zapojila do mezinárodního projektu FREE (From REsearch 
to Enterprise), který je zam en na mezinárodní transfer technologií. 
Projekt FREE tak prvním krokem k projektu výstavby v deckotechnic-
kého parku – Technopark Klimentov. Projekt FREE je dnes fakticky 
s projektem výstavby Technoparku Klimentov úzce propojen a tvo í 
významnou sou ást tvorby jeho „softwarového“ vybavení v oblasti me-
zinárodního transferu v deckotechnických informací a kontakt . 

Mezinárodní pro-
jekt FREE byl zahájen 
v listopadu roku 2008, 
za ú asti 7 partner  
z 5 region , a bude ukon en v ervnu 2011. Celkový rozpo et projek-
tu je ve výši 1 832 310 €. Projekt je implementován prost ednictvím 
Opera ního programu Nadnárodní spolupráce St ední Evropa a je 
spolu  nancován Fondem pro evropský regionální rozvoj. eská re-
publika je v projektu zastoupena obecní spole ností Klimentovská a.s. 
obce Velká Hle sebe. Partne i projektu FREE jsou p ímo propojeni 
s místními a regionálními hrá i, kte í jsou zapojeni do programování 
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a implementace inova ních politik, jako jsou RTD centra, regionální 
inova ní centra, univerzitní centra transferu technologií a podnikatel-
ské inkubátory vytvo ené místními samosprávami. Spole ným poslá-
ním je rozvíjet a nabízet systémy a služby podporující inovace.

Partnery projektu jsou: Univerzita Debrecen, Region Észak-Alföld, 
Ma arsko, Obec Velenje, Region Vzhodna Slovenija, Slovinsko, Tech-
noCenter p i univerzit  v Mariboru d.o.o., Region Vzhodna Slovenija, 
Slovinsko, Centuria RIT, Region Emilia-Romagna, Itálie, Amitié, Regi-
on Emilia-Romagna, Itálie, Klimentovská a.s., Region Severozápad, 

eská republika, Víceú elové sdružení Kecskemét a jeho region, 
Technologická univerzita ve Wroclawi, Centrum pro p enos technologií 
ve Wroclawi, Region Dolnoslaskie, Polsko (bývalý partner).

Zám rem projektu FREE je p ispívat k regionálnímu rozvoji St ed-
ní Evropy zavedením inova ních systém , metodologií a služeb 
schopných vytvo it most mezi technickými specialisty, výzkumníky, 
podnikateli a administrativními initeli a tv rci politiky.

Tohoto cíle bude dosaženo zavedením nových nástroj , innos-
tí a dovedností, které podpo í využití výsledk  výzkumu ze strany 
podnikatelského sektoru (zvlášt  pak SME) stejn  jako posílí vztahy 
a integraci mezi sférou v dy a výzkumu, podporovateli inovací a po-
tenciálními uživateli v nadnárodním kontextu.

Zvláštním cílem je vyvinout konkrétní nástroje a rozvinout lidské 
schopnosti za ú elem podpory ší ení inovací do podnikatelského sektoru 
prost ednictvím nadnárodní sít  p izp sobené regionálním rozm r m.

Aktivity projektu FREE:
Vytvo ení nadnárodní databáze v dy a výzkumu
Nadnárodní inventá  pro výzkumné instituce sb rem dat a údaj  

o výzkumných výsledcích v partnerských regionech. Databáze (tzv. 
Žluté stránky) obsahuje nejen základní informace a kontakty výzkum-
ných jednotek, ale stane se také so  stikovanou databází umož ující 
vyhledávání výzkumných produkt , služeb a technologií, know-how 
a patent . Tato databáze bude k dispozici online i v tišt né verzi.

Vytvo ení pr vodc  inova ními systémy a službami
Budou identi  kovány inova ní služby a podp rné systémy pro 

p enos technologií za ú elem pochopení r zných mechanism  
a kontext , které umožní transformaci znalostí/výsledk  Vav do no-
vých produkt , služeb a/nebo inova ních ešení. Nejvhodn jší e-
šení budou adaptována ze strany jednotlivých partner . Zvláštní po-
zornost bude v nována nástroj m odpovídajícím pot ebám SMEs.

Vytvo ení sít  zprost edkovatel  inovací a školení
Bude z ízena nadnárodní „Sí  zprost edkovatel  inovací“, která bude 

poskytovat podporu obousm rnému procesu (RTD centra – SMEs) in-
tegrace znalostí. Zprost edkovatelé jsou specialisté, kte í jsou schopni 
aktivní komercializace výzkumu. Na základ  pr vodc  inova ními sys-
témy a službami a mnohostranných kompetencí t chto zprost edkova-
tel  budou po ádány školící a tréninkové seminá e ve zú astn ných 
regionech. Zprost edkovatelé inovací budou aktivní skupinou odborní-
k  ustavenou zejména regionálními znalostními centry.

Realizované výstupy projektu FREE
V sou asné dob  jsou zpracovány tyto dv  brožury: Pr vodce 

inova ními službami a Pr vodce Inova ními systémy.

Pr vodce inova ními službami:

Analýza v pr vodci identi  kuje klí ové faktory, k nimž je t eba p ihlížet 
p i z izování inovativní služby, i ke zlepšení stávajících služeb podniku. 
Tyto klí ové faktory p edstavují doporu ení institucím, které jsou schop-
né poskytovat specializované služby užite né pro malé a st ední podniky 
i ve ejné výzkumné ústavy. Jejich ú elem je vytvo it mezi nimi užší vaz-

by s cílem posílení jejich vzájemné spolupráce a vým ny poznatk . Ana-
lýza byla vytvo ena za ú elem pochopení r zných mechanism  a sou-
vislostí, které umož ují transformovat výsledky v dy, výzkumu a techno-
logického vývoje do nových produkt , služeb i inovativních ešení.

Za klí ové faktory ovliv ující úsp šnost inova ních služeb jsou 
v Pr vodci považovány: 

Soulad s inova ní strategií. Silná strategie skupiny akcí by m la vést 
k sou innosti a zvýšení jejich vlivu na regionální rozvoj. Poskytované ino-
va ní služby musí být v souladu s národními a regionálními inova ními 
politikami a strategií inova ního systému.

Zam ení na konkrétní cíl. Nejefektivn jší služby usilují o dosažení 
ur itého pozitivního výsledku, a proto je d ležité úzké zam ení na eše-
ní jednoho z konkrétních cíl  inova ní strategie. 

 Zam ení na speci  ckou skupinu uživatel . Služba se stává efek-
tivn jší, je-li zam ena pouze na jednu skupinu uživatel .

Siln  podporovaný tým. Tým poskytující službu musí být profesio-
nální, kompetentní, snadno dosažitelný v p ípad , je-li t eba dodate ná 
podpora a asistence. 

Nabízející vysokou kvalitu znalostí. Investice do znalostí, nové ces-
ty k vytvá ení p idané hodnoty, tréninky a konzultace jako velice d ležité 
elementy úsp šnosti služeb.

Zobrazující p ímý bene  t a hodnotu pro uživatele. Uživatelé hle-
dají úsporu asu v provozu, v tší efektivnost, vytvá ení znalostních sítí 
a  nan ní zhodnocení.

Bezpe nostní opat ení. V procesu realizace služby jsou poskytova-
teli služeb velmi asto zobrazovány d v rné informace. Nezbytn  tedy 
musí být p ijata bezpe nostní opat ení za ú elem ochrany informací uži-
vatel , získání jejich d v ry a zajišt ní spolehlivosti.

Poskytování více služeb jednomu uživateli. Služby nabízející uživa-
teli mnoho výhod najednou se ukazují být efektivn jší a lépe p ijímány.

Dosažení spolupráce a / nebo konkurenceschopnost mezi uživa-
teli. Úsp šná služba m že podporovat spolupráci mezi uživateli, stejn  
tak jako v n kterých bodech i jejich konkurenceschopnost. 

Spolupráce s ostatními partnery. Organizace poskytující služby spo-
lupracuje s vládou, s dob e zavedenými  rmami, institucemi, individuální-
mi odborníky a dalšími organizacemi ve všech pot ebných oblastech.

Neustále zlepšování a u ení. Služba sama o sob  se m ní a ino-
vuje. Nezbytné je neustálé shromaž ování zp tné vazby, monitorování 
a hodnocení.

Pro rychlé hodnocení inova ních služeb byla v brožu e použita 
následující kritéria: 
Výnosnost 

5 bod Vysoký zisk (více než 20% náklad ).
4 body Menší zisk (mén  než 20 % náklad ).
3 body Malý zisk (mén  než 5% náklad ).

2 body Nep ímá ziskovost (nap íklad: prost ednictvím 
vrácených daní, sponzor  atd.).

1 bod Dostate ný p íjem na pokrytí náklad  – nulový zisk.
0 bod Služby jsou poskytovány bezplatn  – žádný zisk.

Po áte ní zdroje
5 bod Velice vysoké  nan ní zdroje (p evyšující 1 mil. eur).
4 body Vysoké  nan ní zdroje (pod 1 mil. eur).
3 body Nižší  nan ní zdroje (pod 500.000 eur). 
2 body Malé  nan ní zdroje (pod 100.000 eur).

1 bod Velice nízké  nan ní zdroje v rámci instituce 
poskytující služby (pod 5.000 eur).

0 bod Po áte ní zdroje nejsou pot eba.
Nezávislost 

5 bod Kompletn  nezávislé, zahrnující pouze vnit ní 
zam stnance a leny,  nancování z vlastních zdroj . 

4 body Nezávislé na programu, závislé na  nancování.

3 body Málo propojené s programem a  nancováno jinými 
institucemi.

2 body Mírn  spojené s programem a  nancováno s jinými 
organizacemi.

1 bod Velmi spojené s programem a  nancováno s jinými 
organizacemi.

0 bod
Kompletn  spojené s programem a  nancováno 
s jinými organizacemi, bez kterých by implementace 
služby nebyla možná.
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M kké faktory

5 bod Plný servis obsahující poradenství, tréninky, studie 
proveditelnosti.

4 body Personální služby jako jsou konzultace, tréninky, 
studie proveditelnosti.

3 body Interaktivní skupinové tréninky a konzultace.
2 body Seminá e, konference, hledání partner .

1 bod Pouze nabízející informace (pr vodci, manuály, 
databáze).

0 bod Žádné m kké faktory.
Tvrdé faktory

5 bod Vysoké  nan ní zdroje (p evyšující 500.000 eur).
4 body Nižší  nan ní zdroje (pod 500.000 eur).
3 body Nízké  nan ní zdroje (pod 100.000 eur). 

2 body
Potenciální p ístup k vyšší  nan ním prost edk m 
(p evyšující 200,000 eur, pokud jsou spln na ur itá 
kritéria).

1 bod
Potenciální p ístup k nižším i malým  nan ním 
prost edk m (nižší než 200,000 eur, pokud jsou 
spln na ur itá kritéria).

0 bod Žádné  nan ní prost edky nebo potenciální p ístup 
k  nan ním prost edk m.

Pr vodce seznamuje tená e s 35 systémy inova ních služeb 
v zemích partner  projektu FREE a jejich hodnocením. V brožu e je 
možno seznámit se s následujícími systémy inova ních služeb: 

Enterprise Europe Network, EU; Monitoring patent , Itálie; 
e-VEM, Slovinsko; Baross Gábor Program, Ma arsko; Inova ní 
vouchery, eská republika; PRO INNO Europe®, EU; Regio-
nální inova ní agentury, Ma arsko; Mladí ekonomi tí výzkum-
níci, Slovinsko; Technologické burzy, eská republika; Výzkum 
dle komer ních, technologických a v deckých partner , Itálie; 
Enterprise e-Services Portal, EU; Sout ž „Nejlepší výzkumník“, 
Slovinsko; “Pázmány Péter” Program: Regionální znalostní 
centra p i univerzitách, Ma arsko; Dny transferu technologií, 
Itálie; Klastry, eská republika; Innovation Europe, EU; Inova -
ní vouchery (Innocsekk Plusz), Ma arsko; Start:up Slovinsko; 
We Tech Off, Itálie; Podnikatelské inkubátory, eská republika; 
Evropský investi ní fond, EU; Vzd lanostní centrum transferu 
technologií p i Univerzit  v Debrecenu, Ma arsko; Podnikatel-
ský plán 1.4, Slovinsko; F1RST – Financování/Fondy pro ino-
vace, výzkum a technologický rozvoj, Itálie; Informa ní systém 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, eská republika; 
Sí  Inova ní regiony Evropy (IRE), EU; Patlib Centre – Debre-
cen, Ma arsko; Mám nápad!, Slovinsko; R2B Days: Mezinárod-
ní Expofórum pr myslových inovací, Itálie; esp@cenet – Ev-
ropská sí  patentních databází, EU; Technology Watch, eská 

republika; Bioincubátor Centrum p i Univerzit  v Debrecenu, 
Ma arsko; Obchodní plán, který p ivede investory!, Slovinsko; 
Studie technologické prognostiky regionu Emilia-Romagna, Itá-
lie; CORDIS, EU.

Pr vodce inova ními systémy

Brožura nabízí p ehled národních, regionálních a sektorových 
inova ních systém  v partnerských zemích projektu, sou asn  
se systémem inovací na úrovni Evropské unie. P ehled, dopln ný 
o sm rnice, dovoluje kritické porovnání p edstavených inova ních 
systém  a identi  kaci hlavních faktor , které omezují jejich života-
schopnost a efektivitu.

Pr vodce umož uje porovnání t í národních inova ních systé-
m  – Ma arska, Slovinska a eské republiky. 

Dále poskytuje p ehled a základní srovnání regionálních, odv t-
vových a univerzitních inova ních systém : Sí  High Technolo-
gy Emilia Romagna, Itálie; Region Észak-Alföld (North-Great Plain), 
Ma arsko; Univerzita v Mariboru, Slovinsko; Laborato e Filas, Itálie; 
TECOS, Slovinsko; QuESTIO (Hodnocení kvality ve v d  a tech-
nologie pro inova ní p íležitost/Quality Evaluation in Science and 
Technology for Innovation Opportunity), Itálie. 

Text také podává srovnávací informaci o inova ních systémech 
EU: Evropská oblast pro výzkum (ERA); Europe INNOVA; Projekt 
BOOST-IT; Evropský inova ní a technologický institut (EIT). 

P ístupy k napl ování inova ní strategie R
Dana M š anová

Fakulta stavební VUT v Praze

Cílem, jak elit budoucímu nedostatku kvali  kovaných pracovní-
k  k zajišt ní inova ních proces  obecn  a zejména v podnikové 
sfé e, je mimo jiné i posílení ve výuce u student  vysokých škol a to 
v p íslušné oborové struktu e. Toto posílení je podmín no i  nan -
ními zdroji a lze proto velmi kladn  hodnotit stále v tší zapojování 
zdroj  do podpory inovací a také rozvíjení sít  v deckotechnických 
park . 

K posílení v oblasti inovací vede ada cest. Lze poukázat nap . 
na cestu eského vysokého u ení technického v Praze. Jedna ces-
ta je ve form  výstavby kyberv že v Dejvicích, jiná ve z ízení HUBu, 
jiná ve form  otev eného inova ního centra, další ve vydávání pe-
riodika, ve vyhlašování studentských grantových sout ží, po ádání 
konferencí apod.

Kyberv ž
Je bezesporu p ínosné, že pro oblast v dy, výzkumu, ino-

vací v technických disciplinách vznikne v Praze 6 – Dejvicích 
do konce roku 2011 eský institut kybernetiky a informatiky, kde 

budou sídlit špi ková v decká pracovišt . Docílí se tak soust e-
d ní špi kových odborník . Výzkum nebude orientován pouze 
na pot eby eské republiky ale i na zakázky v rámci EU. Tím 
dojde bezesporu k prohloubení ešení témat na spole né evrop-
ské platform .

HUB
P ínosem, který není tak rozsáhlý jako výstavba kyberv že 

a není ani zdaleka tak finan n  náro ný, je bezesporu i otev ení 
pracovního prostoru pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání 
– tzv. HUB. Unikátní prostor v bývalé tiskárn  v Praze 5 (An-
d l) nabízí student m VUT a i dalších škol, v . podnikatel  
v ad  obor . Jde o prostor, kde mohou pracovat a setkávat 
se. HUB chce být i centrem inovací v podnikání, i v neekono-
mických aktivitách s významným spole enským a ekologickým 
p ínosem. HUB vznikl jako myšlenka p ed adou let ve Velké 
Británii. Od doby vzniku existují HUBy již ve více než 20 m s-
tech na ty ech kontinentech.
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Inova ní centrum diagnostiky a aplikace materiál
I nov  otev ené centrum diagnostiky a aplikace materiál  Fakul-

ty strojní VUT v Praze v dubnu letošního roku je hnacím moto-
rem v oblasti inovací. Toto Inova ní centrum diagnostiky a aplikace 
materiál  bylo  nancováno ze zdroj  Opera ního programu Praha 
– Konkurenceschopnost a spolu  nancováno ze zdroj  Fakulty stroj-
ní. Centrum je partnerem výzkumných institucí, univerzit a státní 
správy pro výzkum, vývoj a zavád ní inovací a vzd lávání v oblas-
ti materiálového inženýrství. Pracovišt  je špi kov  vybaveno v . 
analytického vybavení pro hodnocení nanostrukturních povlak . 
Praktickými aplikacemi jsou bio-implantáty, sou ásti motor , nástro-
je pro tvá ení, lití a obráb ní a také i dekorativní povlaky.

TecniCall
Jako velmi vhodnou cestu lze ozna it i vydávání tvrtletníku Tec-

niCall, který je asopisem pro podniky a instituce v eské republice 
a který informuje o výsledcích v dy a výzkumu na VUT v Praze. 
Jedním z efekt  vydávání TecniCall je orientace student  na aktuální 
ešené oblasti. Efekt je i v zapojení student  VUT v podob  praxí 

a zve ej ování atraktivních nabídek v decko-výzkumných témat. Cí-
lem je p iblížení vysokých škol praxi, respektive pot ebám pr mys-
lu. Každé íslo TecniCallu je vždy zam eno na ur ité aktuální téma 
a seznamuje s výsledky v dy a výzkumu nejen na VUT v Praze.

Krom  toho TecniCall pravideln  obsahuje p ísp vky o událostech 
a projektech z oblasti v dy a výzkumu, pro  ly pracoviš , rozhovo-
ry s pracovníky univerzity, informace o p ednáškách a konferencích 
na VUT. Je pozitivní, že distribuce asopisu je zdarma s dostupností 
(stojany) ve ve ejných prostorách ministerstev, pr myslových institucí 
a business komplex . Ješt  je dlužno uvést, že asopis TecniCall zís-
kal v roce 2008 druhé místo v sout ži Zlatý st edník 2007 v kategorii 
„Nejlepší asopis státní, ve ejné a neziskové sféry”.

Studijní p edm ty
V rámci VUT je prakticky na všech fakultách p i tvorb  studijních 

program  brán z etel na otázky inovací, v dy, výzkumu. O studiu 
p edm tu Základy inova ního podnikání na Fakult  stavební VUT 
v Praze již byli tená i informováni p ed více než dv ma lety. Jako 
p ínosné je možno vyzdvihnout nejen výklad celé problematiky ino-
vací od historie po sou asnost, ale i zvládnutí získání  nan ních 
zdroj . V rámci studia studenti nap . hodnotí s aplikací SWOT ana-
lýzy vnit ní a vn jší prost edí ke zhodnocení systému inova ního 
podnikání v R. 

Transfer technologií
Vysoké školy, zejména technického zam ení, p ipravují studen-

ty pro dosažení vysoké úrovn  vzd lání s cílem posílení inova ní-
ho potenciálu. V technické oblasti je nezbytné se d sledn  opírat 
o výsledky výzkumu a vývoje v . efektivního transferu technologií. 
Transfer by ale nem l sloužit k prostému p ejímání cizích poznatk  
a jejich následnému využívání, ale m l by být p edevším impulsem 
k dalšímu vývoji a prohlubování získaných poznatk . Impulsem pro 
transfer m že být bu  pot eba ešení n jakého problému z praxe, 
nebo naopak existence n jakého nového technického ešení, pro 
které se hledá praktické uplatn ní, i rozší ení použitelnosti. V ad  
odv tví jsou zásadním zdrojem impuls  práv  praktické problémy. 
V tšina inova ních podn t  vychází z pot eb zjišt ných p i realiza-
cích konkrétních projekt .

Transferový proces funguje nejefektivn ji jako proces tržní. 
Na stran  nabídky stojí producenti nových technologií, vysoké 
školy, výzkumné ústavy a jiné instituce, pro n ž technologie p ed-
stavuje ur itý druh zboží, které má svou hodnotu a jeho využití je 
zdrojem výnosu. Pro stranu poptávky (uživatele nových technologií) 
znamená získání technologie v tšinou zna né náklady, ale zárove  
p edstavuje p ínos v podob  zvýšení konkurenceschopnosti, ovlád-
nutí v tšího podílu na trhu, což by m lo v kone ném d sledku zvý-
šit hospodá ský výsledek. Existují samoz ejm  i nekomer ní formy 
transferu technologií. Inova ní innost p edstavuje vysoké  nan ní 
nároky, a proto se podniky uchylují v ad  p ípad  ke spolupráci. 
R zné druhy podnikatelských aliancí a sdružení podnik  za r zný-
mi ú ely jsou v sou asnosti již b žné a je tedy logické, že podob-
ná sdružení vznikají i v oblasti výzkumu a vývoje. VUT je v tomto 
sm ru aktivn  zapojeno v projektu CIDEAS.

Projekt Cideas
Projekt CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování progresiv-

ních stavebních konstrukcí) je jako výzkumné centrum podporová-
no MŠMT a p vodn  stanovená doba trvání projektu na léta 2005 

– 2009 byla nyní ješt  prodloužena. Zakládajícími leny je VUT 
v Praze, dále VUT Brno, VŠB TU Ostrava, Metrostav a.s., Stavby 
silnic a železnic, a.s. a Skanska, a.s. 

Výzkumné centrum je orientované na oblast nových materiál , 
konstrukcí a technologií s ohledem na jejich trvanlivost a spolehli-
vost v rámci celého životního cyklu. Cílem ešení je respektování šir-
ších aspekt  interakce stavebních konstrukcí s životním prost edím 
z dlouhodobého pohledu udržitelného rozvoje. Výzkum je zam en 
na t i základní oblasti: Na integrovaný návrh konstrukcí a systém  
pro výstavbu, na základy integrovaného navrhování (metodiky pro 
návrh, výstavba a management konstrukcí, pozemních komunikací 
a letiš , most , uplatn ní progresivních materiál  v integrovaném 
návrhu konstrukcí, uplatn ní vysokohutného betonu, uplatn ní re-
cyklovaných a recyklovatelných materiál , ekologicky p íznivých 
materiál , materiál  na bázi cementových kompozit , kovu, d eva 
a skla v konstrukcích). 

Pro rámcov  formulované oblasti výzkumu jsou podrobn  speci-
 kovány díl í cíle projektu v etn  asových harmonogram  jejich 
ešení. Pro každý úkol nejpodrobn jší tvrté úrovn  byl vždy vypra-

cován Úvodní technický list, de  nující ešený problém a popisující 
sou asný stav. V souladu s harmonogramem prací jsou postupn  
každý rok vypracovány soubory navazujících Technických list  e-
šení s konkrétními výsledky, kterých bylo dosaženo v jednotlivých 
letech. Technické listy p edstavují abstrakt díl ích výzkumných 
zpráv a jsou p ístupné na webových stránkách centra. 

Financování inovací
Inova ní proces je velmi  nan n  náro ný. Zejména pro malé 

a st ední podniky je  nan ní náro nost inova ních aktivit zásadním 
limitujícím faktorem. Podniky mají v sou asné dob  možnost využít 
podpory mnoha program  zam ených p ímo na inovace a výzkum 
a vývoj. Jedním zdrojem jsou vlastní zdroje podnik , dalším je  nan-
cování inovací p es banky. Banky vystupují v inova ním procesu 
v tšinou jako poskytovatel cizího kapitálu ve form  dlouhodobých 
úv r . Získat takový úv r na  nancování inovací je ale obtížné, 
p edevším pro malé a st ední podniky. Poptávka po tomto druhu 
externího kapitálu je ale vysoká. Je to zejména proto, že nezakládá 
nárok na podílení se na ízení podniku. Problémem je, že inova ní 
projekty jsou v tšinou technicky náro né a banky nejsou schopny 
z odborného hlediska investici dostate n  zhodnotit. Malé a st ední 
podniky nejsou schopny samy o sob  poskytnout dostate né zá-
ruky za poskytnuté úv ry. V p ípad , že bude inova ní projekt ne-
úsp šný, je v p ípad  malých a st edních podnik  ohrožena celá 
 rma, což m že snadno vést k tomu, že se podnik dostane do kon-
kurzního ízení. V takovém p ípad  je pro banku tém  nemožné 
získat poskytnuté zdroje zp t. 

Ur itou cestou je forma Venture Capital. V eštin  se pro tento 
termín vžil termín rizikový kapitál. Rozvoj rizikového kapitálu v R 
nedosahuje prozatím dostate ného významu a k širšímu uplatn ní 
p isp je propagace a osv tová innost sdružení fond  rizikového 
kapitálu p sobících v R – CVCA (Czech Venture Capital Asso-
ciation). Rozvoj investic rizikového kapitálu v evropském regionu 
podporuje sdružení EVCA (European Venture Capital Association). 

Jako výhodn jší a dostupn jší se jeví ve ejné zdroje  nan-
cování. Snaha inova ní politiky státu je dosáhnout toho, aby 
podnikové zdroje tvo ily hlavní ást  nancování investic. eská 
republika se zavázala každoro n  zvyšovat výdaje na výzkum 
a vývoj v souladu se Zákonem . 130/2002 Sb. o podpo e vý-
zkumu a vývoje z ve ejných prost edk . Ten stanovuje, že p ímá 
 nan ní podpora výzkumu a vývoje m že být realizována jako 
ú elová, nebo institucionální. Ú elovou podporou je poskytnu-
tí ú elových prost edk  na projekty výzkumu vývoje. Existují t i 
druhy t chto výzkumných projekt : grantové projekty, programo-
vé projekty a projekty pro státní správu. Mimo toho existuje ješ-
t  institucionální podpora. Ta p edstavuje poskytnutí prost edk  
na výzkumný zám r, na speci  cký výzkum na vysokých školách 
nebo na mezinárodní spolupráci eské republiky ve výzkumu 
a vývoji. Mezi tradi ní nep ímé nástroje ve ejné podpory VaV 
a inovací pat í da ové pobídky a ve ejné zakázky. 

Novinkou je Rámcový program pro konkurenceschopnost a ino-
vace, který je zam en na zavád ní výsledk  v dy a výzkumu 
do praxe. Skládá se ze t í podprogram : Podnikatelský a inova ní 
program (  nan ní nástroje pro malé a st ední podniky), Program 
na podporu informa ní politiky (ICT, zavád ní technologických no-
vinek do praxe) a Program inteligentní energie Evropa (obnovitel-
né zdroje). 

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodá ské 
a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování 
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rozdíl  mezi úrovní rozvoje region  a lenských stát  EU a míry 
zaostávání nejvíce znevýhodn ných region . eská republika se 
adí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007—2013 

m že ke zlepšení životní úrovn  svých obyvatel erpat z fond  
EU p ibližn  26,7 miliard €, což je zhruba 753 miliard K . Projekty 
spolu  nancované z fond  EU jsou realizovány prost ednictvím 
tematických a regionálních opera ních program  a formou ev-
ropské územní spolupráce. Pro úsp šné erpání musí náš stát 
p idat navíc p ibližn  133 mld. K  z národních zdroj  na spolu-
 nancování projekt  (Evropská unie  nancuje maximáln  85 % 
zp sobilých výdaj ). Na období 2007-2013 je v eské republice 
stanoveno 26 opera ních program . Pro podporu inova ních ak-
tivit jsou ur eny opera ní programy OP Podnikání a inovace, OP 
Výzkum a vývoj pro inovace a OP Vzd lávání pro konkurence-
schopnost. 

Globálním cílem opera ního programu podnikání a inovace je 
zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost es-
ké ekonomiky a p iblížit inova ní výkonnost sektoru pr myslu a slu-
žeb úrovni p edních pr myslových zemí Evropy. 

Opera ní program Výzkum a vývoj pro inovace je zam ený 
na posilování výzkumného, vývojového a proinova ního potenciá-
lu R, a to p edevším prost ednictvím vysokých škol, výzkumných 
institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje 
vybavení výzkumných pracoviš  moderní technikou, budování 
nových výzkumných pracoviš  a zvyšování kapacity terciárního 
vzd lávání. 

Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost je za-
m ený na zkvalitn ní a modernizaci systém  po áte ního, terciár-
ního a dalšího vzd lávání, jejich propojení do komplexního systé-
mu celoživotního vzd lávání a ke zlepšení podmínek ve výzkumu 
a vývoji. 

Studentské grantové sout že
P i aplikaci získání zdroj   nancování formou Studentské gran-

tové sout že (SGS) se využívá ú elová podpora na tzv. speci  cký 
vysokoškolský výzkum. Z ú elové podpory jsou hrazeny náklady 
na projekty v rámci výzkumné a vývojové innosti. Zapojeni mo-
hou být do ešení studenti doktorských a magisterských studijních 
program . Využití ú elové podpory na speci  cký vysokoškolský 
výzkum je mimo jiné realizováno na VUT formou „Studentské 
grantové sout že VUT“ (dále jen SGS) v souladu se zákonem . 
130/2002 Sb. v aktualizovaném zn ní (zákon 110/2009 Sb., úplné 
zn ní vyhlášené p edsedou vlády R 211/2009 Sb.), zákony dal-
šími a Pravidly pro poskytování ú elové podpory na speci  cký vy-
sokoškolský výzkum (dále jen Pravidla) dle Usnesení vlády R . 
1021 ze dne 17. srpna 2009. 

Ú elová podpora na speci  cký vysokoškolský výzkum je posky-
tována na: 

  náklady na jedno až t íleté studentské projekty (dále jen SP) v ob-
lasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jejich prezen-
taci, vybrané z projekt  p ihlášených do SGS,

  náklady spojené s organizací studentských v deckých konferen-
cí (dále jen SK) do výše 10% poskytnuté podpory,

  náklady spojené s organizací SGS a inností Interní grantové 
agentury VUT do výše 2,5% poskytnuté podpory.
Pro realizaci a zabezpe ení SGS je na VUT z ízena „Interní gran-

tová agentura VUT“ (dále jen IGA) ve struktu e: grantová komise 
VUT, oborové hodnotitelské komise, kontrolní komise, adminis-

trativní složka (odbor ekonomického ízení a controllingu R VUT). 
Sout žní obory SGS pokrývají akreditované doktorské a magisterské 
studijní programy a i v letošním roce byl zájem zna ný.

Projekty a s tím související p iznání  nancí bylo posuzováno 
po stránce v decké závažnosti a aktuálnosti projektu, návaznos-
ti na téma ešených okruh , byla posuzována odborná a v decká 
úrove  len  ešitelského týmu, vyjasn nost cíl  ešení, jejich kon-
krétní formulace, reálnost ešení, úrove  zpracování návrhu, kon-
cepce a metodika ešení, konkrétnost návrhu a p im enost  nan -
ních prost edk  na ešení, dosavadní výsledky v deckovýzkumné 
innosti ešitelského týmu. 
Ze zdroj  jsou hrazeny i ady tematických konferencí, jejichž 

ú astníky jsou p edevším studenti magisterského a doktorského 
studia. Z širokého vý tu lze uvést jen n kolik významných konfe-
rencí, jako 19. ro ník VUT Workshop – 2010, Mechanické, tepel-
né a vlhkostní parametry kompozit , Voda a krajina, Management 
a ekonomika stavebnictví, Studentská tv r í innost 2010, 11. ro -
ník SVO  stavebních fakult R a SR.

Informativn  lze uvést i n která témata studentské grantové 
sout že, jako: Parametrické a optimaliza ní modelování ortotropní 

mostovky, Matematické a po íta ové modelování krizových situací 
na  nan ním trhu, Geostatistika v R-projektu, Matematické modelo-
vání vybraných úloh ve stavebním inženýrství, Perspektivní materi-
ály pro stavebnictví 21. století, Informa ní technologie pro p ípravu 
a realizaci staveb, Vliv termodifúze na transport vlhkosti v porézních 
materiálech, Spektrální analýza hydratace modi  kovaných vápen-
ných pojiv, Systémové ešení prefabrikovaných systém , Optima-
lizace parametr  st ech velkorozponových konstrukcí, Systémová 
požárn  bezpe ná budova, Optimalizace návrhu solárních systé-
m , Optimalizace stavebních opat ení u stávajících mostních objek-
t , Ekonomika technických ešení sdružených tras inženýrských sítí 
i Inova ní technologie pro inženýrské ocelové konstrukce. 

Záv r
Inova ní prost edí v eské republice se snaží zejména po vstupu 
R do EU sladit p ístupy i  nan ní zdroje. D ležité je, že inova ní 

potenciál eské republiky se objektivn  zlepšuje, což je z ejmé i ze 
záv r  hodnocení dle Evropského inova ního zpravodaje, který je 
základním nástrojem posuzování inova ní pozice jednotlivých len-
ských zemí Evropské unie. Podle n j sice pat í R stále ješt  mezi 
zem , které zaostávají za pr m rem EU, ale dosahuje p íznivého 
tempa r stu inova ního potenciálu. 

V posouzení inova ního prost edí je možné identi  kovat hlavní 
problémy, které by jeho další rozvoj mohly ohrozit. Zejména nepro-
pojení oblastí výzkumu a vývoje a inovací, neprovázanost procesu 
vzniku, p enosu a využívání nových poznatk .

Je nutno eliminovat problémy v podpo e výzkumu a vývoje z ve-
ejných zdroj  a budoucí nedostatek výzkumných pracovník  a kva-

li  kovaných odborných pracovník
Významné je p edevším stálé zvyšování požadavk  na snižování 

negativních vliv  na životní prost edí, požadavky udržitelného roz-
voje a trvalého snižování energetické náro nosti.

Nemén  d ležitá je otázka zdroj   nancování inova ního pro-
cesu, jež je limitující jak pro výzkumná pracovišt , tak i pro malé 
a st ední podniky. Práv  jim je ur ena nejv tší ást prost edk  ze 
strukturálních fond  Evropské unie. 

P íprava odborník  na vysokých školách je pro v du, výzkum, pro 
inovace klí ová. Finan ní podpora je proto cílen  orientována.
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<http://www.vyzkum.cz/>

  [8]  O  ciální stránky Asociace inova ního podnikání R [on-line], 
Dostupné z: <http://www.aipcr.cz/>

  [9]  Internetový portál Bussinesinfo [on-line], Dostupné z: <http://
www.bussinesinfo.cz/>

[11]  Internetový portál Fondy evropské unie [on-line], Dostupné z: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/>

[12]  O  ciální stránky Ministerstva pr myslu a obchodu R [on-line], 
Dostupné z: http://www.mpo.cz/

[13]  O  ciální stránky centra CIDEAS [on-line], Dostupné z: <http://
www.cideas.cz/>

[14]  Technologické a inova ní centrum VUT [on-line], Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/

P ísp vek vznikl za podpory grantového projektu SGS 10/016/
OHK5/1T/11 Ekonomika technických ešení sdružených tras inže-
nýrských sítí a jako sou ást výzkumného zám ru „Management 
udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podnik  
a území“ MSM 6840770006  nancovaného Ministerstvem školství 
mládeže a t lovýchovy na eském vysokém u ení technickém 
v Praze, na Fakult  stavební.
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Vedení 20. 9. 2010
Jednání ídil prezident AIP R K. Šperlink. 

V pr b hu jednání byly schváleny tyto 
nejd ležit jší záv ry:
–  informovat sekretariát AIP R o zm nách 

kontakt  (tel., fax, e-mail) len  AIP R; 
zajistit vzájemné odkazy web stránek AIP 

R a len  AIP R
–  p edkládat návrh aktualit k umíst ní 

na web AIP R, ásti Aktuality a Z in-
nosti len  AIP R 

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

–  prezidenta, viceprezidenta a generálního 
sekretá e AIP R na další ty leté období 
zvolí, v souladu s novými stanovami AIP 

R (schválilo mimo ádné zasedání AIP R 
21. 6. 2010, registrace MV R dne 28. 6. 
2010), zasedání AIP R dne 3. 12. 2010

–  seminá  „Galerie inovací“, 23. 9. 2010 
v rámci FOR ARCH – viz www.aipcr.cz 

–  lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci K. Šperlinka o aktuálním stavu 
v oblasti VaVaI v R:

  neut šený stav; špatn  ídíme tuto ob-
last

  MSV – Sn m SP R 13. 9. 2010, vystou-
pení P. Ne ase s o ekáváními, neú ast J. 
Dobeše a K. Hajna

  krácení rozpo tu VŠ, ohrožena Výzkum-
ná centra a další aktivity 

  RVVI – ovládá AV R, nutná rekonstrukce 
po regionálních a senátních volbách 15. – 
16. 10. 2010 s cílem dosáhnout proporci 
v jednotlivých oblastech VaVaI (totéž platí 
o p edsednictvu TA R)

  odvolán editel sekce strukturálních fond  
MŠMT J. Vitula (s ním odešlo dalších 15 
zkušených pracovník ), novým editelem 
jmenován J. Kuba 

  p ipravena jednání s p edstaviteli státní 
správy v oblasti VaVaI 

–  lenové vedení AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o stavu p ípravy vydá-
ní publikace Inovace a technologie v roz-
voji rgion :

  tato problematika je sou ástí projektu 
Technologický pro  l R; aktivn  jsou 
do ní zapojeni zástupci AIP R v krajích 

R (13 kraj , hl. m. Praha) – viz www.aip-
cr.cz, Odborné týmy k inova nímu podni-
kání v krajích 

  uskute n na etapa hodnocení inova ní 
infrastruktury a inova ního potenciálu 
kraj  dle jednotné struktury, projednané 
21. 6. 2010:

a)  Charakteristika kraje (základní údaje, re-
gionální inova ní infrastruktura)

b)  Regionální inova ní strategie (stav, po-
stup implementace)

c)  Technologický pro  l kraje (možnosti vyu-
žití zkušeností TP R)

d)  Hodnocení inova ních  rem a inova -
ních produkt  v kraji

e)  Hlavní úkoly na období 2011 – 2015
  k est publikace 30. 11. 2010 v rámci verni-
sáže výstavní ásti INOVACE 2010

–  lenové orgán  AIP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o obsahové p íprav  
17. ro níku INOVACE 2010, Týden vý-
zkumu, vývoje a inovací v R (30. 11. – 3. 
12. 2010); 

–  lenové vedení AIP R schválili kalendá  
AIP R na rok 2011 s úpravami; kalendá  
je umíst n na webu AIP R

–  lenové orgán  AIP R vzali na v domí 
aktuální informace:

  dvoustranná jednání 2011 uskute nit 
do 28. 2. 2011 (P. Švejda)

  uzáv rka p ihlášek 15. ro níku sout že 
o Cenu Inovace roku 2010 dne 29. 10. 
2010, povinná konzultace do 15. 10. 2010 
(P. Švejda)

  dosud neuhrazené lenské p ísp vky 
na rok 2010: APP, AVK R, KV  (I. N -
me ková) 

Kalendá  AIP R na rok 2011
A.  Zasedání AIP R
  25. zasedání 9. 12. 2011

B. Vedení AIP R
  66. vedení 14. 3. 2011
  67. vedení 20. 6. 2011
  68. vedení 19. 9. 2011
  69. vedení 9. 12. 2011
 
C.  Redak ní rada ip & tt
  78. jednání 12. 1. 2011
  79. jednání 6. 4. 2011
  80. jednání 29. 6. 2011
  81. jednání 21. 9. 2011

D. Tiskové konference AIP R
  14. 3., 20. 6., 19. 9., 9. 12. 2011

E.   Programový a organiza ní výbor 
INOVACE 2011

  9. 3., 7. 9., 9. 11. 2011

F.  Komise Inovace roku 2011
  11. 5., 4. 11., 11. 11., 18. 11. 2011

G.   Pracovní týmy AIP R k realizaci 
Inova ní politiky R, k p íprav  
odborník  v oblasti IP v R 
a k inova nímu podnikání v regionech 
– spole ná jednání (jednání tým  
k p íprav  jednotlivých materiál  se 
budou uskute ovat ad hoc)

  39. jednání  14. 3. 2011
  40. jednání  20. 6. 2011
  41. jednání  19. 9. 2011

H.  Odborné skupiny k inova nímu 
podnikání v krajích – pr b žn

  termíny jednání dle plánu práce 
odborných skupin (www.aipcr.cz, 
ást Odborné skupiny …), p ípadn  

ustavených poradních orgán  kraje

  možná ú ast zástupce AIP R 
po vzájemné dohod  s vedoucím 
odborné skupiny, zástupcem AIP R 
v p íslušném kraji

I.  INOVACE 2011, Týden výzkumu, 
vývoje a inovací v R, 18. ro ník 

  6. – 9. 12. 2011

 Seminá e AIP R
 1. I nova ní potenciál R 13. 4. 2011 

v Praze
 2. Ochrana pr myslového vlastnictví
    1. 6. 2011 v Praze
  3.  Inovace a technologie v rozvoji 

region   4.10. 2011 v Brn

K. Klub inova ních  rem AIP R
  14. 4., 1. 6., 7. 9., 9. 12. 2011

L.   Ú ast AIP R na veletrzích, 
výstavách a konferencích v tuzemsku 
a zahrani í

 AMPER, Brno, 29. 3. – 1. 4. 2011
  HannoverMesse, Hannover, 4. – 8. 4. 

2011
  FOR INDUSTRY, Praha, 3. – 5. 5. 2011
  Konference ICSTI, Budapeš , 19. – 20. 

5. 2011
  11. Salon inovací a investic, Moskva, 

zá í 2011 
  FOR ARCH, Praha, 20. – 24. 9. 2011
  MSV, URBIS INVEST, Brno, 3. – 7. 10. 

2011
 
M.  Galerie inovací
  –  stálá expozice v Business Centru, 

pavilon E, Veletrhy Brno, a. s.
  – další aktivity pr b žn
 
N.  Ú ast len  AIP R na veletrzích, 

výstavách a konferencích v tuzemsku 
a zahrani í

  –  bude pr b žn  projednávána 
na jednání orgán  AIP R

Dvoustranná jednání 2011
–  souladu se záv ry vedení AIP R 20. 9. 

2010 se ídí jednání tímto programem:
1.  Kontrola pln ní záv r  dvoustranných 

jednání v roce 2010
2.  Hlavní úkoly a kalendá  AIP R na rok 

2011
3.  Spole né projekty 
4.  Cena za služby AIP R v roce 2011 

a lenský p ísp vek na rok 2011
5.  Delegování zástupc  do orgán  AIP R, 

redak ní rady ip&tt a pracovních tým  
AIP R

6.  R zné

–  do data uzáv rky tohoto ísla se uskute -
nila dvoustranná jednání s t mito subjek-
ty: SVTP R, SNMT, SSI, FSv VUT 
v Praze, A.S.I., APP 

–  se zahrani ními leny AIP R se dvou-
stranná jednání nekonají; program spolu-
práce je up es ován v rámci uskute o-
vaných mezinárodních akcí.

P. Š.
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Výbor 21. 9. 2010 

Jednání ídil prezident SVTP R 
P. Švejda. 

V jeho pr b hu byly projednány všechny 
plánované úkoly a schváleny tyto nejd leži-
t jší záv ry: 
–  vzhledem k podmínkám ve ejné sout že 

MŠMT v rámci programu INGO na obdo-
bí od roku 2011 nep edložila SVTP R 
do stanoveného termínu 9. 9. 2010 projekt 
v rámci tohoto programu

–  p edána v cná ocen ní k 20 let m SVTP 
R R. Michalcovi a P. Kone nému ( leno-

vé výboru SVTP R; akreditované VTP) 
–  upravené stanovy SVTP R, schválené 

mimo ádnou VH 10. 6. 2010, byly regis-
trovány MV R dne 17. 6. 2010 (SVTP 

R je výzkumnou organizací, spl uje Rá-
mec spole enství pro oblast VaVaI)

–  prezentovat VTP v asopisu Inova ní 
podnikání a transfer technologií:

   v ísle 4/2010 – VTP Ostrava
   – BIC Ostrava
–  p ipravit dohody o spolupráci SVTP R 

s partnery na Slovensku a Polsku
–  P. Švejda informoval o postupu p ípravy 

nového webu SVTP R a ocenil innost 
J. Lakomého; zajistit aktualizaci všech 
dat umíst ných na tomto webu a dopln -
ní chyb jících dat 

–  P. Švejda informoval o postupu p ípra-
vy a podání nového projektu SVTP R 
v rámci OP VK – SPINNET a ocenil in-
nost M. Dittricha, J. Herinka, P. Kone né-
ho, I. N me kové a dalších p i jeho p í-
prav

–  zajistit aktivní ú ast SVTP R, jednotli-
vých VTP a inova ních  rem v nich umís-
t ných v 17. mezinárodní sympozium 
s výstavou INOVACE 2010, Týden výzku-
mu, vývoje a inovací v R, 30. 11. – 3. 
12. 2010 a v 15. ro níku sout že o Cenu 
Inovace roku 2010 (podmínky na www.
aipcr.cz)

–  SVTP R uskute nila svoji kvalitní pre-
zentaci na 52. MSV v Brn  ve dnech 13. 
– 17. 9. 2010

–  P. Švejda informoval o aktuálním stavu 
informací z region  umíst ných na no-
vém webu SVTP R (n které kraje ne-
mají žádný záznam, další kraje mají staré 
záznamy, mezi nejlepší informace pat í 
nap . Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Plze -
ský kraj, Praha)

–  zasílat informace o innosti v regionech J. 
Lakomému, který je umístí na www.svtp.
cz; ást Zprávy z region  (pot eba infor-
movat o podmínkách a výsledcích innos-
ti regionální sekce SVTP R – v sou in-
nosti se zástupcem AIP R v kraji, www.
aipcr.cz); doplnit chyb jící informace

–  lenové výboru SVTP R vzali na v domí 
informaci P. Švejdy o navržené struktu e 
inností a projekt  SVTP R od 1. 1. 2011: 

  projekt SPINNET, bude-li schválen
  funkce jednoho z garant  projektu Tech-
nologický pro  l R, ešený AIP R

  projekty len  SVTP R a ú ast SVTP 
R na jejich ešení

  návrh výzkumných projekt  SVTP R 
v oblasti VaVaI, v souladu s novými sta-
novami SVTP R, podpora p ípravy pro-
jekt  VTP a inova ních  rem v nich umís-
t ných v rámci tuzemských a mezinárod-
ních program  VaVaI (nap . KONTAKT, 
EUREKA, Eurostars, TIP) 

–  informovat ešitele projektu INGO SVTP 
R P. Švejdu o aktuálních aktivitách 

v rámci garantovaných partner  SVTP 
R na bilaterální a multilaterální úrovni 

v záv ru tohoto roku (s termínem pln ní 
do 15. 12. 2010)

–  na dalším jednání výboru zhodnotit pln -
ní projektových cíl  projektu INGO SVTP 

R a zajistit postup hodnocení
–  výbor SVTP R schválil lenství V dec-

kotechnického parku Plze , a.s. v SVTP 
R (zástupce organizace v SVTP R 

ing. Jan erný)
–  lenové výboru SVTP R schválili kalen-

dá  SVTP R na rok 2011 
  umístit ho na web SVTP R

–  lenové výboru SVTP R vzali na v do-
mí informace: 

  žádost ing. Josefa Kašpara, generálního 
editele VZLÚ, a.s. Praha 9 o akreditaci 

VTP VZLÚ
  p íprava lenství VTP Ústí nad Labem 
ve SVTP R (ing. Elena St ihavková; za-
jistí J. Hassmann)

  uve ejn ní informace o VTP v R v Lido-
vých novinách dne 16. 7. 2010 (Kamila 
Jušková, ekonomická redaktorka)

  zahajovací konference projektu CEB-
BIS, Praha 13. 9. 2010, ú ast TIC VUT 
v Praze a TP Chomutov v tomto projektu, 
cíle projektu

  ú ast M. Dittricha na summitu MIC v USA 
(k prezentaci SVTP R p edány CD ROM 
VTP v R, 2008 a CD ROM Technologic-
ký pro  l R, verze 10)

  ú ast J. Hassmanna na jednání v B lo-
rusku v íjnu 2010 

  aktuální stav regionálních inova ních stra-
tegií kraj  R, p íprava publikace Inova-
ce a technologie v rozvoji region  (k est 
30. 11. 2010 v rámci zahájení INOVACE 
2010); ú ast zástupc  SVTP R v od-
borných týmech k inova nímu podnikání 
v krajích R; zástupci AIP R v krajích R 
v regionálních rozvojových agenturách, 
výjimku tvo í Zlínský kraj (TIC Zlín – D. So-
bieská), Jiho eský kraj (JAIP – J. Lakomý) 
a hl. m. Praha (Útvar rozvoje m sta – J. 
Pechlát) – viz www.aipcr.cz

Kalendá  SVTP R na rok 2011
A. Valná hromada   
 XXI. jednání  9. 2. 2011
 
B. Výbor SVTP R
 84. jednání 15. 3. 2011
 85. jednání 10. 6. 2011
 86. jednání  20. 9. 2011  
 87. jednání  13.12.2011

C.  Jednání regionálních sekcí SVTP R 
– pr b žn

  za p ípravu, pr b h a hodnocení 
innosti regionálních rad v pr b hu 

roku 2011 zodpovídají lenové 
výboru SVTP R, kte í zodpovídají 
za jednotlivé kraje a podávají 
pravidelné informace z region  
na jednání výboru SVTP R 
(sou innost se regionálními týmy 
k inova nímu podnikání v krajích)

D. Mezinárodní porada editel  VTP R
  Podnikatelský a inova ní park 

Havlí k v Brod, 9. – 10. ervna 
2011

E. Komise k akreditaci VTP v R
 24. jednání 15. 3. 2011  
 25. jednání 10. 6. 2011
 26. jednání  20. 9. 2011
 27. jednání  13.12. 2011 
 
F.  Projektový tým „Národní sí  VTP 

v R“
 31. jednání 15. 3. 2011
 32. jednání 10. 6. 2011
 33. jednání  20. 9. 2011
 34. jednání  13.12. 2011 

G. Revizní komise SVTP R
  zodpovídá J. Vaner, p edseda 

komise

H.  Ú ast SVTP R na veletrzích, 
výstavách, seminá ích a konferencích 
(tiskové konference, doprovodný program, 
p ípadn  výstavní ást):

a/ v tuzemsku:
    FOR INDUSTRY, Praha, 3. – 5. 

5. 2011
   seminá  Inova ní potenciál R, 

Praha, 7. 9. 2011
   53. MSV Brno, 3. – 7. 10. 2011
   INOVACE 2011, Týden výzkumu, 

vývoje a inovací v R, Praha 
a další místa v R,  6. – 9. 12. 2011

b/ v zahrani í:
   HannoverMesse, Hannover, 

4. – 8. 4. 2011
   11. Salon inovací a investic, 

Moskva, zá í 2011 

I.  Projekt SPINNET – od 04/2011 – 03/2014, 
pokud bude schválen; se zapojením 
vybraných VTP a VŠ ve všech NUTS 2 
(s výjimkou St edo eského kraje – bude 
uživatelem výsledk )

J. Jednání s partnery – pr b žn  
  Ministerstvo pr myslu a obchodu 
   Ministerstvo školství, mládeže 

a t lovýchovy
  Ministerstvo pro místní rozvoj
  Asociace kraj  R
  Svaz m st a obcí R
  Hospodá ská komora R
  Bankovní asociace R

P. Š.
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ídící výbor
Dne 7. 10. 2010 se v zasedací místnosti 
UMI FS VUT v Praze konalo 92. zasedání 
ídícího výboru. Jednání probíhalo dle sta-

noveného programu s t mito záv ry: 
  Bylo urgováno pln ní jednotlivých úkol  
z 91. zasedání. 

  Prezident spole nosti K. Šperlink infor-
moval o podání p ihlášky do programu 
MŠMT EUPRO. V p ípad  kladného hod-
nocení by spole nost nadále pln  pokrý-
vala pot eby mezinárodní spolupráce, po-
dílela se na organizování mezinárodních 
konferencí METAL A NANOCON, které 
jsou „vlajkovými lod mi“ SNMT a pod-
po ila i další konference, na kterých se 
spole nost podílí.

    Nejvýznamn jší akcí by mohla být ce-
loevropská konference EUROMAT 2013, 
o jejíž uspo ádání by SNMT požádala 
FEMS.

  Kladn  byla zhodnocena ú ast mladých 
doktorand  na celoevropské konferen-
ci JUNIOREUROMAT 2010, kde se vý-
znamnou m rou na zajišt ní podíleli 
pracovníci FS VUT v Brn  a kterým V 
vyslovil pod kování.

  Ing. Shrbená informovala o stavu p íprav 
konference NANOCON 2010, která se 
uskute ní ve dnech 12. – 14. 10. 2010 
v Olomouci. O konferenci je mimo ádný 
zájem nejen v R, ale i zahrani í.

    V r. 2011 budou op t organizovány kon-
ference METAL 2011 v Olomouci a NA-
NOCON 2011, další konference budou 
podpo eny formou  nan ního p ísp vku 
podle rozhodnutí V. Na konferenci ME-
TAL 2011 se uskute ní volební Generál-
ní shromážd ní spole nosti. Kandidátka 
bude projednána na p íštím zasedání V 
v lednu 2011 v Praze.

  Všichni lenové V byli vyzváni ke spe-
ci  kaci zapojení do mezinárodních or-
ganizací a orgán  v oblasti výzkumu 
materiál , v etn  doložení jmenovacích 
i volebních dekret . Práv  neúplné dolo-

žené údaje vedly k rozhodnutí nepodávat 
p ihlášku do programu INGO a p esunutí 
projektu na r. 2011.

  Kladn  bylo hodnoceno fungování nové 
webovské stránky spole nosti s tím, že 
se stále neda í koordinace obou stránek, 
které má SNMT. 

Záv rem pod koval prezident za práci 
v r. 2010, která ješt  zdaleka nekon í – 
máme p ed sebou minimáln  4 konference 
v r. 2010 a bude t eba p ipravit záv re né 
a pr b žnou zprávu o projektech za r. 2010. 
Oponentní ízení by se m la konat v posled-
ním týdnu v lednu 2011 a na n  by m lo 
navazovat 93. zasedání V. 

K. Š.

NANOCON 2010
 
Možnost se-

známit se s vý-
sledky výzkumu 
a vývoje nano-

materiál  v R a zahrani í i s konkrétní-
mi aplikacemi m li ú astníci II. ro níku 
mezinárodní konference NANOCON´10 
po ádané v Olomouci ve dnech 12. – 
14. íjna 2010 eskou spole ností pro 
nové materiály a technologie ve spolu-
práci se spole ností TANGER s.r.o. .

Pro 280 ú astník  z 22 zemí bylo b hem t í 
dn  na konferenci p edneseno sto odborných 
p ednášek týkajících se 18 r zných tématic-
kých oblastí. S úvodní prezentací nazvanou 
Miniaturizace nebo nanorozm ry v techno-
logii-quo vadis? vystoupil p ední evropský 
v dec, profesor Michael Giersig z Ústavu ex-
perimentální fyziky z Freie Universität v Ber-
lín . Další odborné p ísp vky se týkaly na-
nomateriál , jejich charakterizace a p ípravy, 
dále problematiky nanostrukturních kovových 
materiál , nanost íbra, nanokompozit , uhlí-
katých nanostruktur, materiál  pro elektroniku 
a optiku, nanokeramických materiál  nebo 
nanovláken. Pozornost ú astník  vzbudila 
p ednáška profesorky Evy Sykové, editel-
ky Ústavu experimentální medicíny AV R, 
o využití nanotechnologií v regenerativní me-
dicín , nap íklad v podob  biokompatibilních 
scaffold  na bázi nanovláken používaných 
k hojení ran. Výzkumný tým z FZÚ AV R 
vedený doc. Emilem Pollertem v Olomouci 
prezentoval své pokroky ve výzkumu a vývoji 
magnetických nanokompozit , které by mohly 
zefektivnit diagnostickou metodu magnetic-
ké rezonance, jakož i terapeutickou metodu 
magnetické  uidní hypertemie. Profesor Dil-
lert z Leibniz University v Hannoveru nastínil 
zajímavé možnosti využití nových fotokataly-
tických materiál  obsahujících oxid titani itý.

V posterové sekci se p edstavilo celkem 
85 plakát . Jejich odbornou a gra  ckou 
úrove  posuzoval programový výbor konfe-
rence a auto i t í nejlepších plakát  obdrželi 
v cné ceny. Vít zem se stalposter „Cisplati-
nové magnetosomy jako prost edníci v kom-
binované chemoterapii a elektromagnetické 
hypertermii nádoru“ vyhotovený Danielou 
Kaliarovou z bratislavské univerzity Come-
nius. Mezi ocen nými byl též plakát „St í-
brem potažená k ídla motýla a cikády jako 
substráty“ od Jana Prošky z VUT Praha.

„Konference nazna ila sou asné sm -
ování výzkumu nanomateriál  v R v po-

rovnání se zahrani ím a p edstavila jejich 
možné aplikace v pr myslu, medicín  nebo 
nap íklad v životním prost edí“ uvádí docent 
Radek Zbo il, odborný garant konference. 
Stranou pozornosti akce p itom nez stal 
ani vliv nanomateriál  na p írodu a zdraví 
obyvatel, jakož i standardizace r zných po-
stup  souvisejících s charakterizací a využi-
tím nano ástic a problematika ozna ování 
výrobk  obsahujících nano ástice.

Nejpo etn jší zastoupení na konferenci 
NANOCON´10 m li výzkumníci z R. Výsled-
ky výzkumu a vývoje nanomateriál  v Olo-
mouci p edstavilo 12 univerzit a vysokých 
škol, 15 výzkumných ústav  Akademie v d 

R, n které další výzkumné organizace jako 
nap . Státní ústav pro jadernou bezpe nost, 

eský metrologický institut nebo Výzkum-
ný ústav bezpe nosti práce, a na t i desítky 
subjekt  soukromého sektoru-privátních vý-
zkumných organizací (nap . COMTES FHT, 
SYNPO, SVÚM, Molecular Cybernetics) nebo 

výrobních podnik  se silným výzkumným zá-
zemím (nap . CPN, NanoIron, Nanopharma, 
SPUR, TESCAN). NANOCON tak potvrdil, že 
se stává nejv tší akcí svého druhu v R, kde 
se setkává eská „nanokomunita“ a že nano-
technologie už nejsou ani v R jen záležitostí 
laborato í, ale postupují do praxe. 

P ibližn  p tina ú astník  p ijela do Olo-
mouce ze zahrani í. Na konferenci se pre-
zentovali odborníci z Francie, Gruzie, Indie, 
Íránu, Itálie, Izraele, Japonska, Kuvajtu, 
N mecka, Polska, Rakouska, Rumunska, 
Ruska, ecka, Slovenska, Spojených arab-
ských emirát , Tchajwanu, Ukrajiny, USA, 
Velké Británie a Vietnamu. Byli to p evážn  
p edstavitelé výzkumných ústav  a univerzit 
Nap íklad profesor Sato Kiminori z  Gakugei 
University v Tokiu zabývající se aplikacemi 
nano ástic v geologickém prost edí, nebo 
Ryoo Zaw Young z Kyungpook National 
University v korejském Daegu, který zkou-
má uhlíkové nanostruktury. Ze zahrani ních 
 rem se v Olomouci prezentovali hlavn  
výrobci laboratorních p ístroj  a nano ástic, 
mezi nimi nap íklad britská  rma NanoSight 
specializující se na vývoj a výrobu za ízení 
pro vizualizaci a m ení nano ástic. Zájem 
pr myslové sféry o nanomateriály dokládá 
fakt, že na konferenci v doprovodném pro-
gramu vystavilo své výrobky a p edvedlo la-
boratorní a m icí techniku 11 spole ností. 
Mezi exponáty byl nap . k vid ní mikroskop 
atomárních sil (AFM) americké spole nosti 
Agilent Technologies, který vystavil její es-
ký zástupce H Test Praha nebo elektronové 
mikroskopy japonské  rmy JEOL. Sou ástí 
konference byla technologická burza.

Ji ina Shrbená
p edsedkyn  programového výboru 

konference NANOCON, 
vedoucí nanosekce SNMT

Junior Euromat 2010
Ve dnech 26. až 30. ervence 2010 se 

uskute nila ve Švýcarsku ve m st  Lausan-
ne dob e známá konference pro doktorandy 
a mladé v dce Junior Euromat 2010, orga-
nizovaná Deutsche Gesellschaft für Mate-
rialkunde e.V. (DGM) a pod záštitou Fede-
race Evropských materiálových spole ností 
(FEMS). Na tuto konferenci je tradi n  vy-
pravován pé í SNMT pro ú astníky z tu-
zemských vysokých škol a výzkumných 
ústav  zájezd, organiza n  zajiš ovaný – 
rovn ž tradi n  – pracovníky Ústavu mate-
riálových v d a inženýrství FSI VUT v Brn .

Organiza ní tým
Na organizaci se tento rok podíleli:

  prof. Ing. Ji í Švejcar, CSc., vedoucí orga-
niza ního kolektivu

  Ing. Zina Pavloušková, Ph. D., ekonomic-
ké záležitosti

  Ing. Ond ej Man, Ph. D., korespondence 
s ú astníky a doprovod na konferenci, 
vlastní organizace

  prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., (pra-
covník ÚFI FSI VUT v Brn ) správa we-
bové stránky, evidence plateb.
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Podmínky pro ú astníky 
a zajiš ované služby

Pro letošní akci byl op t stanoven ú astnic-
ký poplatek o symbolické výši v rozsahu 500,- 
až 750,- K  bez DPH podle statutu ú astníka, 
tj. lenství i ne lenství v SNMT a probíha-
jícího i nikoli studia v prezen ní form . Uve-
dený poplatek m l p edevším za ú el zvýšení 
kázn  p i p ihlašování a odhlašování ú astní-
k  a také z malé ásti pokryl náklady na do-
pravu. P ihlašování ú astník  a správa plateb 
byla op t ešena pomocí webových formulá-

, umíst ných na detašovaných stránkách 
SNMT pod internetovou doménou Fakulty 

strojního inženýrství VUT v Brn .

Pro ú astníky bylo zajiš ováno:
  informovanost o obvyklém pr b hu kon-
ference Junior Euromat a o možnostech 
ubytování na základ  p edchozích zku-
šeností;

  doprava do místa konání konference 
a zp t;

  pro ú astníky p ihlášené dostate n  v as 
bylo p edjednáno výhodné ubytování 
v „Civil Army Accommodation“;

  dopl kový program na míst  a p i návratu.
Celkem se letošní konference Junior – Eu-

romat 2010 zú astnilo, podle údaj  DGM, 270 
aktivních ú astník  celkem z 33 zemí sv ta, 
kte í v sou tu s neaktivními ú astníky dali úcty-
hodný po et 320 lidí. Nejpo etn jší byla dele-

Kód 
kategorie: Název (EN):

Po et 
p ednášejících 
z R:

A Mechanical Properties: Plastic Deformation, Fatigue, 
Fracture, Creep 12

B Magnetic Properites, Superconductivity, Electronic 
Materials 0

C Corrosion, Wear, Biocompatibility 1

D Fundamental Aspects: Diffusion, Transformation, 
Dislocation Theory 3

E Metals: Al-, Mg-, Ti-, Ni- Alloys, Steel, Intermetallics, 
MMCs, Foams 10

F Ceramics, CMC, Glass 7
G Polymers, Polymer-based Composites 8

H Processing: Casting, Rolling, Extrusion, Powder 
Technology, Machining, Joining 0

I Surface Engineering: Laser, Spraying, CVD 5
K Simulation Methods and Modelling Methods 2

L Materials Characterisation: Mechanical Testing, 
Advanced Analytical Techniques NDE, Materialographie 6

M Biomimetic and Bioinspired Approaches; Biofunctional 
Materials 2

N Nanostructured Materials 2
P Electronic and Photonic Materials 0

Ond ej Man

gace z N mecka (82) a hned na druhém míst  
tradi n  silná delegace z R o 57 aktivních 
ú astnících. Celkem 18 tuzemských ú astník  
nevyužilo organizovaného zájezdu – bu  o na-
bídce nev d li, nebo o ni projevili zájem p íliš 

pozd , kdy již byla kapacita autobusu zapln -
na, eventuáln  v n kolika p ípadech na tuto 
nabídku z r zných d vod  nere  ektovali.

Obsazení jednotlivých tematických kategorií 
konference ú astníky z R bylo následující:

Ze života
Nejv tší objem prací byl v období od poslední 
zve ejn né informace v této rubrice v nován:
–  zajišt ní valného shromážd ní Asocia-

ce výzkumných organizací a spln ní úkol  
z jeho usnesení. Aktualizované programové 
prohlášení AVO 2010 p ipravené pro jedná-
ní valného shromážd ní bylo publikováno 
v ip&tt . 2/2010; informace o pr b hu a zá-
v rech tohoto shromážd ní pak v ip&tt . 
3/2010. 

–  uspo ádání konference „ eský aplikova-
ný výzkum a vývoj: nové výzvy a p íle-
žitosti; AVO 2010“ (konané u p íležitosti 
20 let innosti AVO ve dnech 7. – 9. erv-
na 2010 v Praze). Informace o této konfe-
renci a také lánek „Dvacetiletá Asociace 
výzkumných organizací“ byly uve ejn ny 
v ip&tt . 3/2010.

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

vykle poradenská innost v oblasti stáva-
jících projekt  výzkumu a vývoje a vyhlašo-
vaných dalších program  podpory výzkumu 
a vývoje. Konkrétní dotazy se týkaly p ede-
vším zm n, které p ináší novelizace zák. 
. 130/2002 Sb. a uplatn ní zásad „Rám-

ce Spole enství pro státní podporu VaVaI“ 
v eské praxi. Uvedenou poradenskou in-
nost poskytovaly i regionální pobo ky AVO 
v Brn  a Ostrav .

–  V rámci ešení projektu OKO AVO uspo á-
dala Asociace adu seminá  o možnostech 
a problémech  nancování výzkumu a vý-

voje, které byly v novány krom  obecných 
informací i vybraným aktuálním témat m, 
p edevším pak využití strukturálních fond  
EU na podporu výzkumu, vývoje a inovací 
a dále aplikaci ustanovení §34 odst. 4 a 5 
zákona . 586 / 1992 Sb., o daních z p í-
jm , ve zn ní pozd jších zm n a dopl k . 
Seminá e byly organizovány jak p ímo 
na pracovištích  rem, které o n  proje-
vily zájem, tak formou specializovaných 
seminá . Pro zájemce byly uspo ádány 
specializované seminá e „O možnostech 
a problémech  nancování výzkumu 
a vývoje“ v Plzni, Brn , Lounech, Mníšku 
pod Brdy a v T emošnici.

–  Výsledky projektu OKO AVO byly také pre-
zentovány na ad  eských i zahrani ních 
konferencí, výstav a veletrh . 

–  Zástupci AVO se aktivn  ú astnili XIII. kon-
ference Výzkumného ústavu stavebních 
hmot „Ekologie a nové stavební hmoty 
a výrobky“ konané v ervnu 2010 v Tel i. 

–  AVO bylo se SP R a IA R jako každoro -
n  spolupo adatelem akce konané v rámci 
MSV 2010 v zá í v Brn  s názvem „Kon-
zulta ní den k problematice výzkumu, 
vývoje a inovací“. 

–  Zástupci Asociace se také aktivn  zapojili 
do realizace již desáté konference REDEM 
konané v zá í 2010 v Hradci nad Moravicí 
(v p ípravném výboru, p ísp vkem v podo-
b  referátu i ú astí). 

–  Asociace výzkumných organizací se zú-
astnila na stánku eské republiky veletrhu 

„Project Lebanon 2010“ v Bejrútu. Veletrh 
byl za azen do kategorie B – Spole ná ex-
pozice R na výstavách a veletrzích. Vele-

trhu se ú astnilo 14 eských  rem, které ho 
hodnotily velmi kladn . Za velké pozornosti 
byl rovn ž uspo ádán „ eský národní den“, 
na který také p išlo více než 50 osob z ad 
místních podnikatel , p edstavitel  libanon-
ské státní správy a diplomatického sboru 
(ministr hospodá ství p. Safari, p edseda 
Obchodní komory v Bejrútu p. Choucaira, 
p edstavitelé ministerstva obrany a  nan-
cí a další). Jeho sou ástí byl i seminá , 
který zahájil velvyslanec R v Libanonu 
JUDr. ížek, zástupce MPO R ing. No-
votný a jménem realizátora celého veletrhu 
p. Aoun. Poté byly p edstaveny a prezento-
valy se jednotlivé eské  rmy ú astnící se 
veletrhu a také AVO. Na základ  dobrých 
zkušeností s touto formou propagace AVO 
a navazování spolupráce se zahrani ními 
výzkumnými pracovišti navrhla Asociace 
Ministerstvu pr myslu a obchodu R za-
adit do o  ciálních ú astí R pro p íští rok 

veletrhy NMW-2011 a ARABLAB-2011. 
–  P i propagaci eského výzkumu a vývoje 

(nejen na výše uvedeném libanonském 
veletrhu) se velmi osv d uje videoprezen-
tace AVO s n kterými vybranými výsledky 
výzkumu a vývoje len  Asociace. Stejn  
tak pozitivní propaga ní roli sehrává repre-
zenta ní katalog eských subjekt  apli-
kovaného výzkumu a vývoje v anglické 
verzi (v barevné tišt né form ). 

–  Zástupci AVO se nadále aktivn  ú astní prá-
ce „Technologické agentury R“. len 
p edsednictva AVO prof. ing. Miroslav Vác-
lavík, CSc. se stal lenem Výzkumné rady 
Technologické agentury eské republiky. 
Nicmén  p edsednictvo AVO se domnívá, 
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že vzhledem k zam ení innosti a oblas-
tem poskytované podpory by m lo být v této 
rad  v tší zastoupení odborník  z realiza ní 
sféry. leny Rady programu ALFA jsou vý-
konný p edseda AVO ing. Václav Neumajer 
a estný p edseda AVO ing. Miroslav Ecler, 
CSc., kte í jsou sou asn  p edsedy rad 
podprogram  1 a 2. ada odborník  AVO 
je leny – zpravodaji v p íslušných radách 
podprogram  a další se procesu hodnoce-
ní projekt  ú astní jako oponenti projekt . 
Zástupci AVO (v etn  lena p edsednictva 
AVO ing. Karla Mrá ka, CSc.) se v rámci 
jmenované pracovní skupiny podílejí aktiv-
n  na p íprav  programu na podporu apli-
kovaného spole enskov dního výzkumu 
„OMEGA“. Program by m l být realizován 
v letech 2012 až 2017, tj. v dob  trvání 6 let. 
Projekty budou nejvýše dvouleté; ve t ech 
po sob  vyhlašovaných výzvách. Doba e-
šení projekt  z jednotlivých výzev se nebude 
p ekrývat. Hlavním cílem programu je posí-
lení aplikovaných výzkumných aktivit v ob-
lasti spole enských v d a uplatn ní jejich 
výsledk  pro zvýšení konkurenceschopnosti 

eské republiky, zvýšení kvality života jejich 
obyvatel a vyvážený socio-ekonomický roz-
voj spole nosti.

–  I když se (poprvé po mnoha letech) nestal 
žádný zástupce AVO lenem Rady pro vý-
zkum, vývoj a inovace, spolupráce s ní po-
kra uje, a to jak prost ednictvím jejích len  
z podnikatelské oblasti, tak prost ednictvím 
zástupc  AVO, kte í jsou leny poradních 
orgán  (odborných komisí). AVO p edpoklá-
dá, že dosavadní nevyhovující složení RVVI 
(s velmi malým zastoupením realiza ní sféry 
a podnikatelského výzkumu) bude v blízké 
dob  zm n no. len p edsednictva AVO 
ing. Karel Mrá ek, CSc. byl p edsednictvem 
RVVI jmenován lenem pracovní skupiny 
projektu Analýza stavu V,VaI v R a jejich 
srovnání se zahrani ím v roce 2010.

–  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 
programu Výzkum a vývoj pro inovace. 
AVO také p ipomínkovala „Teze výzvy 3.3 
– Centra transferu technologií“.

–  Asociace pokra ovala ve spolupráci s Mi-
nisterstvem vnitra R p i realizaci pro-
gramu výzkumu a vývoje na období 2006 
– 2010 Bezpe nostní výzkum. Sou ástí 
této spolupráce bylo i zjiš ování absorp ní 
schopnosti R u projekt  tematické oblasti 
„Bezpe nostní výzkum“ v rámci p ípravy 8. 
rámcového programu EU.

–  Zástupci AVO jako lenové Rady EUREKA 
zajiš ovali hodnocení projekt  p ihlášených 
do ve ejné sout že programu EUREKA. 
Aktivn  se rovn ž podíleli na programu 
EUROSTARS, kde kontrolní innost spo-
jená s poskytováním  nan ní podpory pro-

jekt m EUROSTARS rozší ila statut Rady 
EUREKA. Nezanedbatelná byla dále ak-
tivní innost zástupc  Asociace v komisích 
jednotlivých program  podpory výzkumu 
a vývoje u dalších poskytovatel .

–  Pokra ovala spolupráce se Svazem pr -
myslu a dopravy R a zejména spolupráce 
s AIP R na Technologickém pro  lu R, 
kde AVO jako garant zajistila aktualizaci 
ásti údaj . 

–  Asociace se rovn ž podílí na p íprav  INO-
VACE 2010 (Týden výzkumu, vývoje a ino-
vací v R) po ádané AIP R a vyzvala své 
leny k ú asti v sout ži „Cena inovace 

roku 2010“.
–  AVO pokra uje ve spolupráci s „ eskou 

technologickou platformou rostlinných 
biotechnologií“ jako její len.

–  Nadále probíhala spolupráce AVO s Tech-
nologickým centrem AV R na projektu BIS-
ONet (sí  Enterprise Europe Network v R). 
V ervnu bylo uskute n no 3. setkání Stee-
ring Committee, na kterém bylo diskutováno 
pokra ování projektu v letech 2011 – 2012. 
Tuto úsp šnou a plodnou spolupráci hodlá 
AVO rozší it v rámci aktivit své obecn  pro-
sp šné spole nosti AVO, o.p.s.

–  Technologické centrum AV R získalo ve-
ejnou zakázku „Analýza a podklady pro 

realizaci a aktualizaci Národní politiky vý-
zkumu, vývoje a inovací R“ vyhlášenou 
Ú adem vlády R. AVO se na její realizaci 
bude podílet jako spolupracující subjekt. 

–  Na základ  usnesení valného shromážd -
ní AVO podpo it výzkumné organizace 
(VO) z ad len  AVO, byla svolána prv-
ní sch zka zainteresovaných organizací. 
V rámci této iniciativy byl dokon en návrh 
dokumentu „Výzkumná organizace jako 
podnikatelský subjekt“ a požádán UOHS 
o jeho posouzení.

–  V souladu s usnesením valného shromáž-
d ní AVO rozeslal sekretariát AVO všem 
len m Asociace „Dohodu o úhrad  
lenských p ísp vk  a služeb poskyto-

vaných AVO“. Vzhledem k probíhající eko-
nomické krizi se valné shromážd ní AVO 
usneslo neaplikovat standardní (již d íve 
schválenou) každoro ní „valorizaci“ ástek 
za služby podle skute né in  ace s tím, že 
bude tento krok realizován až po odezn ní 
krize. S pot šením lze konstatovat, že le-
nové AVO berou své povinnosti vyplývající 
z jejich lenství v Asociaci velmi odpov dn  
a v tšina z nich uhradila své platební zá-
vazky v dob  splatnosti.

–  Sekretariát AVO posílal pr b žn  všem le-
n m Asociace zajímavé zprávy z oblasti 
výzkumu a vývoje, upozorn ní na termíny 
vyhlašovaných ve ejných sout ží na pro-
gramy výzkumu a vývoje v etn  informací 
k vypl ování p íslušných žádostí, odpov -
di na nej ast jší dotazy z oblasti výzkumu 
a vývoje, pozvánky na zajímavé seminá e 
a konference, aktuální informace z EU, 

upozorn ní na nové legislativní dokumenty 
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 výzkum-
ných organizací p edevším proto, aby postup-
n  p evzala výzkumné aktivity dosud provo-
zované Asociací. V minulých letech tak AVO, 
o.p.s. v jisté mí e inila, ale nejv tší výzkumný 
projekt – Oborovou kontaktní organizaci AVO 
– stále ešila Asociace. 
V souvislosti s novelizací zák. . 130/2002 
Sb., s ú inností od 1. 7. 2009 se rozší ila mož-
nost dalších aktivit spole nosti. Novela záko-
na umož uje podporovat ze státního rozpo tu 
na výzkum a vývoj i jeho infrastrukturu, tedy 
i zna nou ást obecn  prosp šných služeb, 
které má uvedená spole nost ve své zakla-
datelské listin . Novela také de  novala nový 
pojem „výzkumná organizace (VO)“, která 
m že na tyto služby obdržet až 100% dota-
ci. Proto se rozhodlo p edsednictvo Asociace 
výzkumných organizací dovršit p evod výše 
uvedených výzkumných aktivit do AVO, o.p.s., 
která se m že ucházet o výzkumné projekty 
jako „výzkumná organizace (VO)“. I když 
AVO, o.p.s. již od svého založení spl ovala 
požadavky kladené na VO, rozhodlo p ed-
sednictvo Asociace provést p íslušné zm ny 
v hlavních dokumentech spole nosti, týkající 
se  pregnantn jšího vyjád ení její innosti jako 
„výzkumné organizace“ v souladu se zák. . 
130/2002 Sb., v platném zn ní. 
AVO, o.p.s. v souladu se svým základním po-
sláním požádala v rámci programu EUPRO II, 
vyhlášeném MŠMT o podporu projektu, který 
by m l v letech 2011 a 2012 rozší it dosa-
vadní spolupráci Asociace s Technologickým 
centrem AV R v projektu BISONet (viz výše) 
o pomoc MSP v oblasti výzkumu a vývoje. 
V letech 2013 a 2014 by pak navrhovaný pro-
jekt AVO, o.p.s. k této innosti ješt  p evzal 
dosavadní aktivity projektu OKO AVO dosud 
ešené Asociací výzkumných organizací.

AVO, o.p.s. by m la obdobn  navázat na do-
savadní spolupráci Asociace s Inženýrskou 
akademií R v projektu „Konzulta ní st e-
disko pro podporu využití poznatk  výzkumu 
v mezinárodní spolupráci a inovacích“, který 
letos kon í. Proto jako další uchaze  (dle d í-
v jší terminologie „spolup íjemce“) spolupra-
covala s Inženýrskou akademií R na žádosti 
o podporu projektu „Konzulta ní st edisko pro 
podporu mezinárodní spolupráce ve výzku-
mu, vývoji a inovacích“  nancovaného z pro-
gramu EUPRO II. 

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.

Z innosti klub : Klub Plze , 
Turbostroje 2010

Po p edstavení Klubu materiálového in-
ženýrství Pardubice (viz . 1/2010 tohoto 

asopisu) uvádíme dnes informaci o dal-
ším aktivním klubu: o Klubu ASI Turbostro-
je Plze . Vznikl v roce 1999 ve Škoda 
Power v Plzni za spolupráce Západo eské 
univerzity v Plzni. P edsedou klubu je Prof. 
Ing. Miroslav Š astný, DrSc., sekretá em 

je Dr. Ing. Jaroslav Syná . leny klubu 
jsou p evážn  technici spole nosti Škoda 
Power a hlavní jeho inností je p ednáško-
vá a konferen ní innost. Ta se zam uje 
na podporu výzkumu a vývoje turbostroj , 
zejména tepelných turbin a kompresor . 
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Tuto innost provádí i na evropské úrov-
ni, když se podílí na p íprav  a organizaci 
pravidelných (2 leté cykly) evropských kon-
ferencí „Turbomachinery – Fluid Dynamics 
and Thermodynamics“. V roce 2003 se tato 
konference konala v Praze. Další význam-
nou aktivitou klubu je spolu s výzkumnými 
pracovišti z N mecka a Polska spolupo a-
datelství každoro ních „Workshop on Tur-
bomachinery“.

Ve dnech 22. – 23. zá í 2010 klub ve 
spolupráci se Škoda Power a fakultou 
strojní Z U uspo ádal konferenci „Tur-
bostroje 2010“. Konala se v Plzni v sále 
hotelu Primavera a navazovala na tradi-
ci konferencí Parní a spalovací turbiny, 
Parní turbiny a jiné turbostroje, konaných 
každoro n  od r. 2005. Tématické okru-
hy p ísp vk  byly zam eny na koncepci 
parních turbin a jiných turbostroj  a jejich 
aplikace, aerodynamiku a termodynamiku, 
provoz a spolehlivost, vibrace a dynamic-
ká namáhání. Celkem bylo p ijato 20 p í-
sp vk , které byly rozd leny do šesti za-
sedání. Úvodní obsáhlejší p ednášku na 
téma „Jaderné elektrárny nové generace“ 
m la Ing. Olga Ubrá, DrSc. Za  rmu Doos-
an Heavy Industry, do níž je Škoda Power 
za len na, vystoupil Ing. Jin-Ho Park, pra-
covník strategie. Informoval o výrobním 
portfoliu nového vlastníka. V jednotlivých 
referátech byly dále prezentovány mnohé 
poznatky z konstrukce významných ástí 
turbostroj . Zájem o p ednášená témata 
se projevil v bohaté diskuzi, jíž se zú ast-
nili jak specialisté z výzkumných pracoviš  
a vysokých škol, ze Škody Power a Z U, 
tak odborníci z výrobních závod  a pro-

vozovatel . Ú astníci konference se se-
známili a prodiskutovali poslední výsledky 
ešení problém  lopatkových stroj  a ze-

jména parních turbin.
Referáty byly publikovány ve sborníku a 

na CD, které je možno ješt  získat prost ed-
nictvím sekretariátu konference – email: ja-
roslav.synac@doosanskoda.com.

J. Vondrá ek, J. Syná

Životní jubileum V. Da ka
Jubilant se naro-

dil 3. srpna 1930 
ve Lhot  u Skut e 
na eskomoravské 
vyso in  v rodin  
rolníka. Sám se však 
více zajímal o stroje 
a vyu il se strojním 
záme níkem. Po vál-
ce vystudoval v roce 
1950 Vyšší zemskou 
pr myslovou školu 
v Mladé Boleslavi. 
Krátce pak pracoval 

v továrn  TOS Varnsdorf a p ihlásil se ke studiu 
na Strojní fakult  VUT v Praze. Aby si zajistil 
 nan ní prost edky, nastoupil do vyso anské-
ho závodu KD. V té dob  KD p ijímal mla-
dé techniky, které závod pot eboval pro rozvoj 
programu turbokompresor . Nastoupil do zku-
šebny KD na no ní sm ny, ve dne absolvo-
val p ednášky na fakult . Jak sám uvádí, byly 
to krušné ty i roky. P es to studium úsp šn  
ukon il ve specializaci Parní a plynové turbiny 
a turbokompresory u profesora Miškovského. 

Zakrátko byl p ijat do v decké aspirantury. 
Po jejím úsp šném absolvování se Ing. Vác-
lav Dan k, CSc. stává vedoucím vývoje ra-
diálních turbokompresor  KD. Do tohoto 
období spadá i jeho ú ast na zásadních úko-
lech technického rozvoje – zvýšení termody-
namické ú innosti vzduchových kompresor , 
experimentální ov ení diagonálního stupn  
s prostorovým ob žným kolem a mnoho dal-
ších. Ovšem ani on neunikl politické zv li nor-
malizace v období 70. let, kdy musel opustit 
ídící funkce (do roku 1980).

Po vzniku nového Kompresorového zá-
vodu v r. 1985 byl jako zkušený odborník 
jmenován vedoucím zkušeben, tehdy nej-
v tších v Evrop , kde bylo možno zkoušet 
stroje až 50 MW. Organizoval ov ovací 
a p edávací zkoušky pro náro né inves-
ti ní celky (kaskádní chladicí za ízení, tur-
boagregáty pro euroasijské plynovody aj). 
Ing. Dan k se jako specialista zú ast oval 
reklama ních jednání v tuzemsku a zahra-
ni í a získal renomé v oblasti ešení dy-
namických a termodynamických problém . 
Po 40 letech práce v KD odešel v roce 
1991 do d chodu.

Svou vždy obdivuhodnou iniciativu dovedl 
nap ít do užite né innosti v nov  se tvo ící 
stavovské organizaci a stál v r. 1991 u zro-
du Asociace strojních inženýr . Ve funkci 
tajemníka hlavního výboru A.S.I. R, kterou 
vykonává dodnes, se zasloužil o vybudová-
ní a úsp šné fungování této organizace, je 
jejím pilí em.

Výbor A.S.I. p eje jubilantu do dalších 
let dobré zdraví a d kuje za dosavadní 
ob tavou innost.

J. Vondrá ek

Ing. Václav Dan k, 
CSc. – tajemník A.S.I.

Program COFUND
Ko  nancování regionálních, 

národních a mezinárodních 
Program COFUND je  nancován z pro-

st edk  EU, je sou ástí speci  ckého pro-

gramu Lidé 7. rámcového programu EU pro 
výzkum a vývoj (akce Marie Curie). Žadateli 
mohou být ve ejné i soukromé subjekty, 
které odpovídají za  nancování a ízení 
(regionálních, národních i mezinárodních) 
grantových program  ve všech oblastech 
výzkumu. M že se jednat jak o programy 
stávající, tak o programy nové.  

Žadatelé (nap . ministerstva, výzkum-
né ústavy i agentury a mezinárodní or-
ganizace) musí p edložit víceletou žádost 
o spolu  nancování konkrétního grantového 
programu v oblasti výzkumu. Program musí 
zahrnovat alespo  jednu formu mezinárodní 

mobility. Z COFUNDu lze podpo it profesní 
r st zkušených výzkumných pracovník  
(majících akademický titul Ph.D. i min. 
4 roky praxe ve výzkumu), kte í odjížd jí 
do zahrani í za ú elem výzkumného pobytu 
nebo se naopak vracejí do Evropy a hle-
dají si zam stnání ve výzkumu. P ísp vek 
z COFUNDu p edstavuje pevné maximální 
procento z náklad  výzkumného pracovní-
ka, který se takového programu ú astní.

Více informací naleznete na http://cordis.
europa.eu/fp7/people.

Anna Mittnerová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Regionální kontaktní organizace 
Západní echy – pohled 

do minulosti a budoucnosti
Abstrakt

Tento p ísp vek je pohledem na desetiletou 
innost Regionální kontaktní organizace 

Západní echy jako ásti sít  podporované 
programem EUPRO a nahlédnutím do 

budoucnosti – programu EUPRO II, který 
práv  startuje.
Klí ová slova: RKO Z , EUPRO

Úvod
V letošním roce kon í t etí období pro-

gramu EUPRO, který byl zahájen p ed 
deseti lety. Jako ešitel t í po sob  jdou-
cích projekt  Regionální kontaktní organi-
zace Západní echy (2000-2003 EUPRO 

OK421, 2004 – 2006 EUPRO OK450, 
2007-2010 EUPRO OK 474) bych se rád 
poohlédl do minulosti a jako len (doufej-
me úsp šného) ešitelského týmu EUPRO 
II, který startuje v r. 2011, nahlédl i do bu-
doucnosti systému podpory projekt  VaV 
EU v R. Konkrétn jší informace o RKO 
Z  i s odkazy na další zdroje jsou uvedeny 
v pr b žných zprávách projekt  a shrnuty 
ve sborníku REDEM 09 [1].
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Deset let RKO Z
Na konci 90. let jsme se na Z U za ali 

pohlížet po možnosti získání podpory VaV 
ze zdroj  EU. Když se v r. 1999 poprvé 
objevila výzva k podávání projekt  do pro-
gramu EUPRO, chopili jsme se této p íle-
žitosti a spole n  s tehdejším prorektorem 
Z U pro v du a výzkum doc. Horákem 
jsme se rozhodli p ipravit a podat návrh 
projektu. Bylo nám od samého po átku 
jasné, že v týmu musíme mít n koho, kdo 
bude poskytovat žadatel m o projekty 
ekonomickou podporu a že hlavním in-
forma ním nástrojem pro nás bude web. 
Abychom zasáhli i jiné cílové skupiny než 
univerzitu, pozvali jsme k ú asti dva part-
nery projektu: BIC Plze , který se oriento-
val na segment malých a st edních pod-
nik , a ŠKODA VÝZKUM, jehož cílovou 
skupinou byly výzkumné organizace. Tato 
struktura týmu i partnerství se osv d ila 
a jen s malými zm nami vydržela až do le-
tošního roku.

Znalost program  EU, v etn  rámcových 
program , byla v dob  vzniku RKO Z  
na univerzit  pom rn  malá, mezi mimou-
niverzitními pracovišti pak prakticky žádná. 
Proto jsme v souladu se zadáním za prio-
ritní cíl v prvním období považovali získá-
vání a další ší ení informací o možnostech 
podpory. Projekt umožnil len m týmu RKO 
zú astnit se r zných informa ních a vzd lá-
vacích akcí doma i v zahrani í, postupn  se 
vytvá ela sí  RKO a OKO, která dostala jmé-
no NINET. Mezi n kterými RKO se rozvinuly 
velmi dobré kontakty a byli jsme schopni si 
vzájemn  pomoci a poradit v situacích, kdy 
jsme si nev d li rady a jiná RKO nám mohla 
pomoci svými zkušenostmi.

Tato osv tová innost nesla své plody – 
po et podaných projekt  pomalu nar stal 
a postupn  se týmy výzkumník  zapojovaly 
do projekt  r zných typ . Nakonec se nám 
povedlo zapojit se do projekt  prakticky 
všech typ  s výjimkou (doufejme, že zatím) 

projekt  programu IDEAS. V poslední dob  
jsme se zapojili i do projekt  technologic-
kých platforem, Z U se stala lídrem eské 
technologické platformy Strojírenství.

S postupem asu se ukazovalo, že všeo-
becná znalost RP je již dostate ná a není už 
velký zájem o informa ní akce všeobecného 
charakteru. P ístup k informacím se výrazn  
zlepšil i na centrální úrovni – na serverech 
Technologického centra AV R a kontaktní 
kancelá e CZELO. Na stránkách RKO Z  
jsme se snažili podávat aktuální informace 
a cílen  jsme rozesílali mailová upozorn ní 
t m koleg m, o nichž jsme v d li (nebo tuši-
li), že by je daná tématika mohla ( i dokonce 
m la) zajímat. Zvyšovala se naopak pot e-
ba specializovan jších informací a hlavn  
administrativní podpory již b žících projekt  
a do t chto oblastí se postupn  p esouvalo 
t žišt  práce týmu RKO.

Naše pr b žné í záv re né zprávy vždy 
dodržovaly jednotnou strukturu, danou po-
žadavky MŠMT, která odrážela r zná kri-
téria hodnocení úsp šnosti projektu (po ty 
akcí, kontakt , projekt  …), intern  se pro 
nás stávalo nejd ležit jší, kolik z podaných 
projekt  usp je a jakou podporu se poda-
í získat. Úsp šnost projekt  podaných 

s podporou našeho RKO byla vždy nad-
pr m rná a i v jiných kritériích byly naše 
projekty oponenturami hodnoceni jako 
úsp šné nebo dokonce úsp šné s vynika-
jícími výsledky.

A co dál?
I když hodnotíme dosavadní innost 

RKO Z  jako úsp šnou, p ece jen se sta-
la do zna né rutinní. Proto považujeme 
za vhodné „osv žit“ RKO novou krví a jako 
ešitele p ipravovaného projektu EUPRO II 

navrhujeme Ing. Lu ka Hyn íka, Ph.D.; byl 
úsp šným ešitelem n kolika projekt  rám-
cových program  (výzkumný projekt, sí  ex-
celence, Marie Curie), které prošly i úsp š-
ným auditem Evropské komise. 

Volba zna ky je vždy významným rozhod-
nutím. A protože si myslíme, že zna ka RKO 
Z  se osv d ila, doporu ujeme ji zachovat 
i v projektu EUPRO II.

M ní se i rámec projektu – jde už o podporu 
nejen RP, ale i dalších program  podpory VaV 
v EU. Je z ejmé, že v souvislosti s realizací 
projekt  VaVpI vznikne ada nových pracov-
ních pozic pro výzkumníky, kte í však v rámci 
udržitelnosti budou muset získávat prost edky 
na svoji práci. Podle našeho názoru se jedním 
z významných zdroj  musí stát práv  progra-
my EU. Stejn  jako jsme se zpo átku sezna-
movali s RP, musíme nyní rozší it své obzory 
i na programy jako COST, EUREKA a další.

Protože se nám osv d ila spolupráce 
s BIC Plze  a ŠKODA VÝZKUM a protože 
zapojení MSP v RP je i jedním s cíl  rámco-
vého programu, považujeme za ú elné, aby 
spolupráce pokra ovala i nadále. Jelikož 
však podle nových propozic tyto organiza-
ce nemohou být partnery projektu, hledáme 
vhodnou formu jejich zapojení.

Chápeme, pro  je program EUPRO II pro-
gramem základního výzkumu, je však z ej-
mé, že jde o infrastrukturní projekt, od n -
hož nelze o ekávat výstupu s výrazným 
dopadem v RIV. S tím jsme ostatn  m li 
potíže i v dosavadních projektech EUPRO.

Nové RKO bude muset pokra ovat v na-
stoupeném trendu a p enášet t žišt  své 
innosti z poskytování informací a konzulta-

cí na podporu p ípravy, administrace a ma-
nagementu projekt . D ležité bude také 
zvládnutí modelu Full Cost, jehož zavedení 
p ipravuje Ekonomický odbor univerzity.

Odkazy, použité zdroje
[1]  VACEK J. a kol., RKO Západní echy – 

zkušenosti z ešení a p ípravy projekt  
program  podpory VaV EU, in: REDEM 
09: Ostrava, MARQ, 2009, ISBN 978-
80-86840-46-8, str. 44-50

Ji í Vacek
RKO Z  – Západo eská univerzita v Plzni

Pilotní projekt 
Evropského patentového ú adu
Evropský patentový ú ad rozpracoval 

letos pilotní projekt na pomoc zvýšení pa-
tentovatelnosti a patentového pov domí 
v Evrop . Je to na základ  mnoha analýz, 
kdy se s raketovým nástupem rozvoje íny 
v posledních letech ocitla Evropa v jasném 
poklesu pravidelného ro ního nár stu vlast-
ních patent  a pr myslových vzor . Tento 
stav zp sobilo masivní odpr mysln ní Ev-
ropy v rámci globalizace a rozvoje nových 
technologií, kdy st edn  náro né technolo-
gie se vymístily z Evropy za ú elem zlevn -
ní výroby, a tím i zvýšení konkurenceschop-
nosti výrobk . ína ale tuto nabídku rozvo-
je své pr myslové výroby a exportu nejen 
p ijala, ale i rozvíjí. V roce 2008 oznámil 
ínský ministr pr myslu, že zem  již zvládá 

st edn  náro né technologie a v roce 2010 
zazn lo, že ína do 10 let maximáln  zvlád-
ne i velmi náro né technologie. Zp sobuje 
to i systém výuky nové generace. Existuje 

nejen v Šanghaji, ale i jiných m stech déle 
než 80 let n kolik st edních elitních stát-
ních škol, které vychovávají novou generaci 
s tím, že se musí v novat novinkám. Nejen, 
studenti, ale i u itelé na škole mají dosti vy-
soké patentové pov domí. A studenti umí 
i vymyslet a vyrobit novinku, zlepšení a toto 
i dob e prezentovat. A to se jedná o v ko-
vou kategorii 12 – 18 let. IFIA (nadnárodní 
svaz vynálezc  a zlepšovatel ) otev ela v r. 
2008 na jedné takové elitní škole v Šanghaji 
dokonce technologický park. A studenti jsou 
oce ováni na celosv tových výstavách mla-
dých vynálezc  nejen v Evrop .

Po t chto informacích se pilotní pro-
jekt Evropského patentového ú adu obra-
cí na cca 18 zemí Evropy (Francie, Velká 
Británie, Itálie, Finsko, N mecko, Polsko, 
Estonsko, Litva, Ma arsko, Rakousko, Ru-
munsko, Bulharsko, Slovensko, Turecko 
a další) v etn  R s nabídkou zapojení se 
do tohoto projektu. Za každou zemi je ga-
rantem národní patentový ú ad a realizá-
torem n jaký svaz sdružující vynálezce té 
které zem .

Za R se tedy garantem stal Ú ad pr mys-
lového vlastnictví a realizátorem SVZ – po-
bo ka ARID Hradec Králové. Pro realizaci 
projektu je d ležité napojení hlavn  na malé 
a st ední podniky a ješt  lepší i na st ední 
a vysoké školy, kde bude probíhat vzd lává-
ní za ú elem vyššího (u nás v bec n jaké-
ho) patentového pov domí v tšiny malých 
a st edních podnik  a student , vycházejících 
z t chto škol. Toto je práv  velkou p edností 
ARIDu. Do r. 1989 se toto pov domí pohybo-
valo relativn  vysoko oproti dnešní tém  nu-
lové znalosti absolvent  škol. To sebou nese 
i neznalost a nezájem o patenty a pr myslové 
vzory v malých a st edních podnicích a dále 
i tak neblahé výsledky, avizované výše.

Projekt je t íletý a nazývá se PATLIB, ale 
jedná se oproti stávající síti knihoven PAT-
LIB o aktivní centra informací, výuky a po-
radenství v pr myslov -právní ochran  v té 
které zemi. ARID Hradec Králové práv  tuto 
spolupráci s malými a st edními podniky, 
ale i se školami všeho typu má a navíc je 
propojen s Krajským ú adem, který tuto jeho 
innost aktivn  podporuje.
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Výchova expert  pilotního projektu za í-
ná již v listopadu t. r. a s nemalým  nan ním 
p ísp vkem Evropského patentového ú a-
du si pilotní projekt slibuje brzy podstatnou 
zm nu klimatu v oblasti pr myslového prá-
va v Evrop . 

Situace v ostatních zemích Evropy je 
sice lepší než v R, ale v zemích st ední 
a východní Evropy ne o mnoho, n kde je 
dokonce i horší. Je faktem, že s nástupem 
soukromého podnikání v zemích st ední 
a východní Evropy se tém  všichni malí 
a st ední podnikatelé odvrátili od pr mys-
lov -právní ochrany, která naopak zvyšuje 
konkurenceschopnost ve velkých a vy-
sp lých pr myslových podnicích na sv t . 
K této skute nosti je vedla tém  úplná ne-
znalost dané oblasti, snaha vylou it jakéko-
liv další vlastní náklady a vidina krátkodobé-
ho velkého zisku v obchodování. Tato sku-
te nost je vlastn  i hodn  potopila, protože 
se ukázalo, že mnoho nad jných výrobk  

na export je v cílové zemi práv  chrán no 
pr myslovým právem nebo neumož ovalo 
export, jako nap . USA, kam se nedostane 
zahrani ní výrobek bez pr myslov -právní 
ochrany.  A vidina krátkodobých efekt  je 
vtáhla v mnoha p ípadech do globaliza -
ních sítí v tších organizací, které jim asto 
inovování nejen neakceptovaly, ale i p ímo 
zakazovaly.  Tím za ala st ední a východní 
Evropa upadat v této oblasti.

Návrat na p vodní pozici je také dlou-
hodobá innost. Pokud se tato innost ale 
nezahájí nyní, vidina lepší budoucnosti se 
op t odsune.

Právní pov domí k pr myslovému i au-
torskému právu na základních a st edních 
školách v sou asnosti v R prakticky ne-
existuje. Je to zp sobeno hlavn  tím, že 
o této v ci nic nev dí u itelé. A ministerstvo 
školství tato oblast od r. 1989 prakticky ne-
zajímala. I když je, dle de  nice, nedílnou 
sou ástí inova ního procesu, který p ece 

jen n jak ale podporuje. Osv tová innost 
Ú adu pr myslového vlastnictví se soust e-
dila na vybrané vysoké školy a ARID se za-
m il na základní a st ední školy ve svém 
regionu. SVZ s pravidelnou vzd lávací 
inností m sí n  konanými seminá i cca 7-8 

krát ro n  nepokryje vzd lání v tšiny ma-
lých a st edních podnik  v R, navíc když 
o v c zcela ztratily zájem. Pilotní projekt má 
ov it, potvrdit, vylepšit stávající metodiku 
lokálních nových PATLIB center a zvýšit 
spolupráci s národními patentovými ú ady, 
aby se nastartoval proces patentoprávní 
gramotnosti v tšiny aktivního produktivního 
obyvatelstva Evropy.

P ejeme ARIDu, aby se tohoto ambicióz-
ního projektu s Ú adem pr myslového vlast-
nictví R estn  zhostili a op t p edvedli 
Evrop , že v našem stát  jsou ješt  dob í 
opravdoví inováto i, nejen fandové.

Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.
p edseda SVZ

Škola mladých konstruktér
Do motiva ního programu „vynalé-

zání“ se v p tidenní  Škole mladých 
konstruktér    na Technické univerzi-
t  v Liberci zapojili žáci sedmé t ídy 
Základní školy v Husov  ulici v rámci 
projektu In-Tech 2. Projekt zam e-
ný na inovaci vzd lávacího procesu 
ve studijním programu Strojní inženýr-
ství realizuje liberecká univerzita se 
svými partnery Škoda Auto a.s. a Den-
so v letech 2009-2012.

Škola mladých konstruktéru je jednou ze 
sedmi  aktivit projektu IN-tech, který podpo-
ila Evropský unie z Evropského sociálního 

fondu a eská republika ze státního rozpo -
tu R.  Hlavní cílem  motiva ního  programu 
„vynalézání“ je pomoci žák m uv domit si, že 
v da a technika nejsou jen zábavou, ale mají 
také velký význam pro sv t, ve kterém žijí.  
„Výukové dny jsou zam ené na odhalování 
sv ta kolem nás a hledání  dobrých a špat-
ných vlastností v cí.  Žáci jsou vyzváni, aby  
našli zp soby, jak zlepšit negativní vlastnosti 
v cí. M li také za úkol p inést nápady na vy-
nálezy. Od 28 žák  jsme dostali 27 nám t . 
Spole n  jsme vybrali sedm a vytvo ili sedm 
tým , kte í pracují na realizaci nápad ,“ ekl 
externí lektor TUL Pavel Jirman, který má po-
tenciální vynálezce na starosti.

D ti mají originální nápady. Rády by vy-
myslely nap íklad oh íva  obli eje, heliový 
batoh, odolné rukavice, plášt nku na škol-

ní tašku, nebo rolovací kabel do nabíje -
ky a aroma do popelnic.  Jeden z tým  pracu-
je na pouli ní lamp  ztvárn né jako lov k, 
druhý se potí nad „kachnomy em“- jakýmsi 
automatickým kartá kem, který plave jako 
kachna ve van  a myje ji ze všech stran. Pa-
vel Hujer (obr 1) se zase se  svými kamarády 
snaží dát podobu svému okamžitému nápa-
du „WC – t i v jednom“. „Chodil jsem po ba-
ráku a hledal, co by se mohlo zlepšit. P išel 
jsem na záchod a tam m  to napadlo, že by 
záchod mohl mít i istící a umývací funkce.  
P išlo mi to hrozn  komický a zatím se mi to 
nezdá realizovatelné, ale co kdyby to t eba 
pomohlo invalid m,“ íká  Pavel. Nebrání se 
být v budoucnu strojním inženýrem – na roz-
díl od Dana, který mu p i ztvárn ní toalety 
budoucnosti pomáhá. V autech se prý vyzná, 
ale rad j bude zuba em. „Je jich málo a mají 
dobrý plat,“ íká s p ehledem.

Na programu Školy mladých konstruktér  
je i exkurze do výrobního závodu,  a práce 
v laborato i, kde se potenciální konstrukté i 
seznámí s principy konstrukce vozidla a se 
zp soby m ení na motorech  vozidlech.

„Smyslem je, aby se žáci nau ili spolu-
pracovat v malých týmech a respektovat 
tak jeden druhého, efektivn  komunikovat 
s dosp lými a také prezentovat jasn  svoje 
myšlenky. Proto bylo na programu poslední-
ho dne v Základní škole Husova tak zvané 
Tržišt  nápad   – to je prezentace zrealizo-
vaných nápad  i p ed spolužáky, u iteli i ro-
di i,“ dodal u itel fyziky a absolvent FP TUL 
Jaroslav Vysko il.

Spolupráce s indickým partnerem
Indie chce spolupracovat 

s fakultou textilní
O spolupráci s Fakultou textilní Technické 

univerzity v Liberci projevili zástupci Minis-
terstva textilu Indické republiky, kte í dnes 
fakultu navštívil v doprovodu indického vel-
vyslance D. P. Srivastavy.

„Fakulta textilní je fenoménem ve sv t  
textilu a to jak z hlediska tradi ních tak mo-
derních špi kových technologií,“ ekl Manish 
Gupta z ministerstva textilu Indické republiky.

Indickou delegaci p ijal rektor TUL Zden k 
K s. Seznámil je se strukturou univerzity 
a s oblastmi výzkumu, kterými se univerzita 
zabývá a hovo il o možnostech prohloubení 
spolupráce nap í  fakultami. 

Technická univerzita, zejména fakulta 
textilní, spolupracuje s n kolika indickými 
univerzitami, studují zde indi tí studenti. Byli 
zde nap íklad studenti z prestižní univerzity 
v indickém hlavním m st  Dillí, Indian Insti-
tute of Technology na letní praxi. TUL s Indií 
spolupracuje i na v decké úrovni. Po ádá 
mezinárodní konference ve spolupráci s in-
stitucemi Indické republiky. Byla to nap í-
klad Mezinárodní konferenci na téma Juta 
v technických textiliích na žádost Minister-
stva textilu Indické republiky a Mezinárodní 
konference o textilu ve spolupráci se dv ma 
indickými vysokými školami, a to s Institutem 
of Technology v Dillí a s Kumaraguru College 

Pavel Hujer – možná budoucí vynálezce

Kluky baví motory

Delegace na rektorátu
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v jihoindickém Coimbatore. Na TUL studují 
také indi tí doktorandi. Doktorand katedry 
textilních struktur Das Dipayan p evzal v zá-
v ru roku 2004 prestižní cenu spole nosti 
The Fiber Society za práci Pevnost p íze 
jako náhodný proces, kterou vypracoval pod 
vedením vedoucího katedry Bohuslava Ne-
cká e.

„Pokud má indická strana zájem o spolu-
práci i v oblasti pr myslové praxe, m žeme to 
jen uvítat. Indie totiž pat í k zemím s velmi sil-

Základní kámen budovy nového vý-
zkumného centra Technické univerzity 
v Liberci – Centra pro nanomateriály, 
pokro ilé technologie a inovace – byl 
položen 16. íjna v univerzitním areálu 
Studentské nám stí. Jako první na zá-
kladní kámen poklepal rektor TUL Zde-
n k K s.

jekt bude sloužit pro technické obory a vý-
zkum v oblasti nanotechnologií, nanoma-
teriál  a pokro ilého strojírenství – tedy 
i pro vývoj stroj  pot ebných pro výzkum, 
výrobu a použití nanomateriál . Zam í se 
také na výzkum aplikací nových materiál , 
konstrukcí a technologií. Realizace bude 
podle rektora TUL Zde ka K se náro ná. 
Po ur ité dob  se musí totiž osamostat-
nit a být schopen si na sebe vyd lat. „Je 
to projekt, který v první ty leté fázi sta-
ví a po izuje vybavení a zárove  nabíhá 
jeho výzkumná innost. Po ty ech letech 
si bude muset na sebe vyd lávat – nejen 
na zam stnance, ale i na nové p ístroje. 
Odhadem bude muset získat zhruba 100 
až 150 milion  z r zných zdroj  ro n “, 
uvedl K s.

Výstavba nového výzkumného centra 
je nejv tší investice v historii Technické 
univerzity v Liberci. Stavba nového ob-
jektu, na kterou univerzita získala dotaci 
ve výši zhruba 800 milion  korun, musí 
být podle smlouvy hotova do 66 týdn  
ode dne p edání staveništ , p i emž sta-
veništ  p evzala firma Metrostav a.s. dne 
16. srpna 2010.

Špi kový nanotvrdom r 
 Špi kový p ístroj na m ení tvrdosti v na-

nometrických rozm rech, nainstalovala ten-
to týden  rma Digital v laborato i tenkých 
vrstev na kated e materiálu Fakulty strojní 
Technické univerzity v Liberci.

V laborato i katedry textilních technoogií

Profesor Militký seznamuje hosty s technolo-
giemi povrchových úprav textilu

ným textilním pr myslem,“ ekl profesor K s 
Indická delece navštívila také n kolik labo-
rato í fakulty textilní. Na kated e textilních 
technologií hovo ili o realizovaných projek-
tech, na kated e netkaných textilií je zajímaly 
hlavn  nanovlákna. 

„Naši hosté projevili zájem o spolupráci 
zejména v oblasti zpracování juty, technic-
kých textilií a samoz ejm  v oblasti vývoje 
nanovláken,“ up esnil d kan fakulty textilní 
Aleš Linka.

Vztahy mezi indickými institucemi  a Tech-
nickou univerzitou v Liberci jsou podle pro-
d kana FT TUL Ji ího Militkého na  velmi 
dobré úrovni. „ asto spolupracujeme s v -
deckými a pedagogickými  pracovníky, kte-
í u nás studovali a kte í svým student m 

doporu ují  studium v Liberci. Technická 
univerzita v Liberci má v Indii velmi dobré 
renomé,“ konstatoval Militký.

Základní kámen budovy 
„L“ položen

 „Vybudování výzkumného centra nemá 
význam jen pro univerzitu. Nový objekt 
bude sloužit pro technické obory a výzkum 
v oblasti nanotechnologií, nanomateriál  
a pokro ilého strojírenství, nap íklad pro 
vývoj stroj  pot ebných pro výzkum, vý-
robu a použití nanomateriál . Univerzitní 
výzkumné pracovišt  bude svým personál-
ním obsazením a p ístrojovým vybavením 
dlouhodob  podporovat inova ní aktivity 
pr myslu v regionu, a zajistí tak jeho vyso-
kou konkurenceschopnost,“ ekl rektor K s 
s tím, že p est ižení pásky p i otev ení do-
stav né budovy je plánováno na listopad 
p íštího roku. „V ím, že Metrostav, jako 
renomovaná  rma dodrží podmínky smlou-
vy,“ dodal rektor. Zárove  vyjád i nad ji, že 
se univerzit  poda í realizovat také výstav-
bu budovy „G“.

Slavnostního aktu se zú astnili za MŠMT 
první nám stek ministra Kryštof Hajn a ná-
m stkyn  ministra Eva Barto ová. „P eji 
technické univerzit , aby se splnilo její o e-
kávání p i stavb  budovy nového objektu 
a aby výzkumné centrum p ineslo i pot eb-
né efekty. Rád bych univerzit  pomohl i p i 
realizaci jejího zám ru na stavbu další bu-
dovy s p ednáškovými sály,“ ekl Hajn

Úsp šné dokon ení stavby pop ál univer-
zit  také hejtman Libereckého kraje Stani-
slav Eichler. Zástupce dodavatele stavby 
– spole nosti Metrostav, a.s – Radek Kubeš 
slíbil hladký pr b h stavby. „V této chvíli 
jsou dokon eny zemní práce a p ikro íme 
k budování základ . V ím, že dodržíme 
podmínky smlouvy v etn  termín  a nákla-
d ,“ ekl Kubeš.

Centrum pro nanomateriály, pokro i-
lé technologie a inovace – budova „L“ 
– je jedním z  úsp šných projekt , které 
získaly peníze na svoji realizaci v rámci 
první výzvy opera ního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace (VaVpI) s názvem 
Regionální VaV centra. Cílem ty letého 
projektu je zlepšit podmínky pro výzkum 
a vývoj, ale také pro studium a pro další 
rozvoj univerzity. Nový sedmipodlažní ob-

Mikrotvrdom r s modulem nanotvrdo-
m ru za cenu zhruba t i miliony korun 
byl po ízen na základ  výb rového ízení 
z dota ních pen z v rámci projektu Ope-
ra ního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace (OP VaVpI). Za ízení umož uje 
také m ení základních elasticko-plas-
tických vlastností tenkých vrstev. „To je 
velmi d ležité pro posuzování vlastností 
nanovlákenných kompozit , tenkých vrs-
tev a dalších nestrukturních systém ,“ 
konstatoval vedoucí katedry materiál  FS 
TUL Petr Louda

Za ízení bude podle Loudy využíváno 
p i optimalizaci procesu depozice tenkých 
vrstev a hodnocení nanostruktur jako prvek 
výzkumného programu „Materiálový vý-
zkum“ v rámci projektu OP VaVpI. „V rámci 
projektu bude k dispozici ostatním tým m 
zabývajícím se materiálovým inženýrstvím,“ 
dodal Louda s tím, že p ístroj je ur en pro 
budoucí „Centrum pro nanomateriály, po-
kro ilé technologie a inovace“ (viz p edchá-
zející lánek). 

J. Ko árková
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Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace

Rada se v zá í a íjnu 2010 sešla 
na t ech zasedáních. Dne 17. zá í 2010 se 
uskute nilo mimo ádné zasedání Rady, v -
nované návrhu zákona o státním rozpo tu 

R na r. 2011 a st edn dobému výhledu 
na léta 2012 a 2013. Výstupem bylo Sta-
novisko Rady, které je spole n  s podrob-
ným zápisem zve ejn no na webu Rady 
(www.vyzkum.cz). Stanovisko Rady bylo 
jedním z podklad  pro jednání vlády dne 
22. zá í 2010 k návrhu tohoto zákona. Vý-

sledné usnesení Rady je uvedeno na jejím 
webu v ásti státní rozpo et na rok 2011. 
Na tomto zasedání Rada rovn ž ešila stav 
p ípravy opera ního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace.

Na svém 257. zasedání dne 24. zá í 
Rada p ijala usnesení k dosavadnímu po-
stupu p i za azování nov  navržených sub-
jekt  na seznam výzkumných organizací 
pro hodnocení výsledk , na jehož zákla-
d  je poskytována institucionální podpora 
na dlouhodobý koncep ní rozvoj organiza-
ce. Dále Rada zvolila kandidáta na Národní 
cenu vlády eská hlava – prof. RNDr. Jana 
Svobodu, DrSc. A zvolila leny Bioetické ko-

mise. Rada rovn ž jmenovala své zpravo-
daje pro jednotlivé úkoly Rady.

Na svém 258. zasedání dne 22. íjna 
Rada jednala o pln ní programového pro-
hlášení vlády a o postupu p ípravy návrhu 
státního rozpo tu na výzkum, vývoj a inova-
ce na r. 2012. Pokra ovala v jednání o sta-
vu p ípravy opera ního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace, schválila Analýzu stavu 
výzkumu, vývoje a inovací v eské repub-
lice a jejich srovnání se zahrani ím v roce 
2010 a Zprávy o innosti Rady a jejich po-
radních orgán  a materiál (zahrnující i GA 

R a TA R) pro jednání vlády.
P. Š

Slavnostní zahájení 
akademického roku 2010/2011 

vysokých škol R
Projev p edsedy 

eské konference rektor
Vážený pane p edsedo vlády, páni minis-

t i, pane rektore, milé kolegyn , milí kolego-
vé, dámy a pánové,

jsem pot šen, že Vás mohu jménem es-
ké konference rektor  pozdravit p i p íleži-
tosti slavnostního zahájení akademického 
roku na eských vysokých školách. 

P es slavnostní charakter dnešní akce by 
nebylo správné, kdybychom zcela odhlédli 
od asu a místa dnešního shromážd ní. Se-
tkáváme se na p elomu léta a podzimu a to 
je každoro n  situace, kdy se vysoké školy 
snaží za velmi ned stojných podmínek – 
prost ednictvím jednání vedení KR s vlá-
dou – dosáhnout alespo  n jaké rozpo -
tové jistoty, aby mohly  nancovat innosti, 
které již realizují. Je to stále stejné, protože 
v eské republice nemáme jinde obvyklý 
systém dlouhodobého  nancování vyso-
kých škol. Letos je nicmén , jak všichni víte, 
situace dramati t jší než jindy, protože na-
vrhované rozpo tové škrty už bezprost ed-
n  ohrožují fungování vysokých škol, mají 
plošný dopad a vedly by ke snížení kvality 
celého systému terciárního vzd lávání. Ne-
m žeme však odhlédnout ani od místa, kde 
se setkáváme. Aféra Právnické fakulty Zá-
pado eské univerzity na dlouho poškodila 
pov st této vysoké školy a oslabila d v ru 
ve ejnosti ve vysoké školy jako celek. S je-
jími následky se budeme všichni ješt  n ja-
kou dobu vyrovnávat. 

Místo a as dnešního slavnostního 
shromážd ní by nás tedy m ly vést 
k uvažování o odpov dnosti: na jedné 
stran  o odpov dnosti státu za rozvoj 
vzd lanosti a v dy a na stran  druhé 
o odpov dnosti vysokých škol v i spo-
le nosti. Ale nebojte se, nemám v úmys-
lu zde rozebírat obtíže eského vysokého 
školství. Rád bych spíše naše problémy 
zasadil do obecn jšího rámce a p ipomenul 

n které základní prvky debaty o vysokých 
školách, která se nyní vede v zahrani í a jíž 
kupodivu u nás p i vytvá ení nejroztodivn j-
ších reformních nápad  v nujeme jen ma-
lou pozornost.

Nedávno jsem ve Frankfurter Allgemeine 
Zeitung etl lánek, který se zabýval situací 
na n meckých vysokých školách a jejich per-
spektivou: mluvilo se tam o p epln ných po-
sluchárnách (v N mecku se pro to používá 
slogan Masse statt Klasse), a sou asn  o boji 
o studenty vzhledem ke slabším popula ním 
ro ník m, o tom, jak jsou univerzity chronic-
ky pod  nancovány a jak hore n  hledají 
jiné zdroje  nan ních prost edk , o složitém 
budování most  mezi vysokými školami 
a hospodá skými subjekty a také o tom, jak 
univerzity musejí rozvíjet inovativní myšlení, 
vzhledem k výzvám, které je ekají. Mnohé 
z toho známe i od nás. lánek, jenž byl p í-
zna n  nazván Was nun, Herr Humboldt? 
(Co te , pane Humboldte?), kon il pouka-
zem na to, že univerzity se nemají nov  u it 
jen spolupráci mezi v dou a hospodá skou 
sférou, ale že se p edevším budou muset 
znovu u it spolupracovat se svými studenty, 
protože to je stále jejich hlavním úkolem. 

Odkaz na Wilhelma von Humboldta v ná-
zvu lánku nebyl náhodný. N mecký u e-
nec a státník formuloval a áste n  usku-
te nil moderní ideu univerzity, podle níž 
se rozvíjely vysoké školy v minulých dvou 
stoletích. Ješt  p ed deseti lety se nicmén  
v ilo, že humboldtovské pojetí univerzity 
bylo na konci 20. století de  nitivn  p eko-
náno. Symbolem tohoto p esv d ení bylo 
funkcionalistické pojetí úlohy vysokých škol, 
formulování jejich povinnosti zodpovídat se 
z každé innosti a p ispívat k performativit  
spole enského systému – jak to asi nejvý-
stižn ji vyjád il  lozof Jean Francois Lyotard 
v sedmdesátých letech minulého století. 
Dnes se však p ední myslitelé i praktici za-
bývající se problematikou vysokého školství 
znovu k humboldtovým myšlenkám vracejí, 
nejen jako k obecn  platným, ale i jako k ná-
vodu, jak si poradit se sou asnými úkoly ter-
ciárního vzd lávání.

P ipome me si, že jednou ze základních 
humboldtových tezí je „Einheit von Fors-

chung und Lehre“, jednota výzkumu a výu-
ky, jež zahrnuje n kolik aspekt . Humboldt 
byl p esv d en, že univerzita musí neustále 
propojovat výuku s výzkumem, a že jsou to 
hlavn  vysoké školy, které posunují v decké 
poznání kup edu. Proto se stav l proti vy le-

ování v dy do jiných institucí (nap . pruské 
akademie v d) a d sledn  trval na tom, že 
univerzita nemá jen u it, ale má p ímo zapo-
jovat studenty do výzkumné práce. U itelé 
tu podle Humboldta nejsou jen pro studenty, 
ale ob  skupiny, tedy u itelé i studenti, jsou 
na univerzit  kv li poznání a v d . Velmi 
sou asn  zní také jeho požadavek, že je 
povinností vysokoškolského u itele, pokud 
k n mu dob í studenti nep ijdou sami, je vy-
hledávat. Nemén  d ležité zásady formulo-
val Humboldt i pokud jde o vztah univerzit 
a státu. Zd raz oval autonomii vysokých 
škol a tvrdil, že stát nemá univerzity ídit ani 
po univerzitách chtít nic bezprost edního, 
ale má jim vytvo it podmínky pro samostat-
né rozhodování o svých aktivitách. Zastával 
názor, že  díky této svobod  budou univerzi-
ty i prakticky užite n jší. Humboldt byl také 
p esv d en o nutnosti takového  nan ního 
zabezpe ení univerzit, které by bylo dlou-
hodobé a nebylo závislé na momentální 
politické situaci. Humboldt však nehlásal 
jen dalekosáhlou autonomii a povinnost stá-
tu vysoké školy zabezpe it, ale prosazoval 
i ur itou kontrolní roli státu, nap . v otázce 
jmenování profesor  apod. 

S odkazem na Humboldta se dnes znovu 
rozši uje p esv d ení, že kvalita zem  jako 
centra výzkumu a inovací nezávisí primárn  
na struktu e výzkumných institucí i na vaz-
bách mezi vysokými školami a pr myslem, 
ale na tom, jaké je pro budoucí výzkumníky 
vytvo eno studijní prost edí. Tento názor 
nezpochyb uje význam profesního baka-
lá ského vzd lávání, ale íká, že univerzity 
se musejí i nadále, možná intenzivn ji než 
d íve, vedle masového vzd lávání sou-
st edit na výchovu elity, na p ípravu v d-
c , a že úsp ch státu závisí na tom, jaké 
k tomu mají univerzity podmínky. Gerhard 
Casper nedávno ekl: „Univerzity jsou dra-
hé, ale pokud se n kdo rozhodne, že prá-
v  v této oblasti uspo í na investicích, iní 

4/2010 25

vnitrek IPTT IV 2010.indd   25 19.11.2010   14:49:05
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



tím implicitn  rozhodnutí nevytvo it v dané 
zemi kvalitní v du.“ P ipomínám, že Cas-
per není žádný „ruku natahující“ nepraktic-
ký akademik, ale dlouholetý úsp šný pre-
zident Stanfordovy univerzity, tedy nejlepší 
soukromé vysoké školy na sv t . A Casper 
taky, s odkazem na Humboldta, napsal, 
že v Evrop  jen velmi povrchn  a špatn  
rozumíme americké diskusi o transferu 
technologií. Ve Spojených státech, zd raz-

uje Casper, v podstat  nikdo nepochybu-
je o tom, že nejd ležit jší transfer znalostí 
a technologií realizují univerzity tím, že „vy-
chovávají špi kové studenty, kte í pozd ji 
zaujímají vedoucí role v pr myslu, hospo-
dá ství a ve ejné služb “. 

Z této mezinárodní debaty vyplývá, že 
vysoké školy jsou stále více považová-
ny za klí ovou instituci pro rozvoj ná-
rodní prosperity. Vzr stá p esv d ení, 
že nejlepší model je ten, kdy vysoké ško-
ly mají vysokou míru autonomie, p i níž si 
stát ponechává ur ité kontrolní nástroje, ale 
neur uje konkrétní cíle rozvoje škol. Ve ej-
né univerzity mají být dlouhodob  stabiln  
 nan n  zabezpe eny pro svoje základní 
poslání a stát má vytvo it takové podmínky, 
aby všechny vysoké školy mohly v sout ži 
získávat další prost edky jak z ve ejných, 

tak soukromých zdroj . Vysoké školy mají 
plnit širokou vzd lávací funkci, v etn  pro-
fesního vzd lávání a umožn ní masového 
p ístupu k vysokoškolskému vzd lávání, 
ale sou asn  musejí z stat místem vý-
chovy elity, alespo  ty vysoké školy, které 
jsou univerzitami. Mají být klí ovou institucí 
výzkumu a mají pro to mít strukturální pod-
mínky. Vysoké školy sice mohou plnit tzv. 
„t etí“ a jiné role, ale nesm jí oslabit sv j 
základní, jakoby „nepraktický“ obecný ú el 
a jejich význam nemá být pom ován krát-
kodobými politickými a ekonomickými zá-
jmy. D ležité je, že vysoké školy nemají být 
cílem bezprost edních státních zásah , ale 
na druhé stran  mají být vystaveny sout ži: 
o studenty, o projekty, o v dce, o  nance. 
Tedy shrnuto: široká autonomie, rozumná 
diverzi  kace a sout žní prost edí, to jsou 
hesla, podle kterých se dnes utvá í kvalitní 
systémy terciárního vzd lávání. Myslím, že 
mnohé z toho bychom m li zohlednit i p i 
našich úvahách. 

P ed n kolika týdny p i své návšt v  Vel-
ké Británie prohlásil papež Benedikt XVI., 
který se mimochodem loni setkal i s eskou 
akademickou obcí, za blahoslaveného kar-
dinála Johna H. Newmana, anglikánského 
a posléze katolického teologa a  lozofa, kte-

rý mimo jiné p sobil na oxfordské univerzit  
a také jako rektor irské katolické univerzity 
v Dublinu. Newman je v debatách o vyso-
kých školách v posledních letech asto p i-
pomínán díky svému spisu Idea univerzity 
(The Idea of a University) z roku 1852. New-
man už na prahu pr myslového v ku tvrdil, 
že hodnota univerzity nespo ívá v jejím 
sociálním a ekonomickém užitku. V d ní, 
znalosti totiž nejsou nástrojem k dosažení 
„n eho“, íkal Newman, je to „ú el sám 
o sob “. Vzd lání je p íprava k v d ní a d -
ležitou úlohou univerzity je vštípit student m 
ideál vzd lanosti. Univerzita musí ukázat 
student m, že v domosti nejsou n ím, co 
leží n kde mimo n . Knowledge is a habit, 
v d ní je zvyk, oby ej a je to osobní majetek. 
A kultivovat tento zvyk, zvyk vzd lávat se 
a vid t ve znalostech hodnotu, je prvo adou 
úlohou univerzity.

Tak nám všem do nového akademic-
kého roku p eji, abychom na to nezapo-
mn li a v novali se p edevším svým stu-
dent , kterým máme p edávat poznání, 
s nimiž spole n  máme p stovat v du, 
a kte í jsou také nositeli budoucího v -
d ní a tedy i bohatství naší spole nosti. 

Petr Fiala
p edseda eské konference rektor

East-West Business Fórum 2010
Více než 70 odborník  z 10 zemí se zú-

astnilo 2. ro níku podnikatelského East-
West Business Fóra. Ve tvrtek 16. zá í 
2010 ho na brn nském výstavišti v rámci 
52. Mezinárodního strojírenského veletrhu 
uspo ádala Mezinárodní obchodní komo-
ra v eské Republice (ICC R). Akce se 
i tento rok zam ila na potenciální exporté-
ry a investory, kte í plánují vstup na zahra-
ni ní trhy. Exportní a investi ní p íležitosti 
prezentovali zejména zástupci zahrani ních 
ambasád v R. Partnery East-West Busi-
ness Fóra 2010 byly Ministerstvo pr myslu 
a obchodu R, agentura pro podporu pod-
nikání a investic CzechInvest, EGAP, EB 
a Komer ní banka.

Prof. Ing. Michal Mejst ík, CSc., len 
NERVu a kandidát na nového p edsedu 
ICC R (byl zvolen na mimo ádné valné 
hromad  ICC R dne 21. 9. 2010 na ob-
dobí od 1. 1. 2011) v úvodním slovu vyzdvi-
hl n které nové výzvy v zahrani ním ob-

chod  a konkurenceschopnosti. Mimo jiné 
zd raznil, že eská republika m že dosáh-
nout lepších výsledk  v oblasti cenové kon-
kurenceschopnosti exportu pouze za p ed-
pokladu krocení r stu mzdové úrovn , a to 
v první ad  ve ve ejném sektoru, protože 
jej kopíruje vývoj mezd v soukromém sek-
toru. „Nedostate ný r st produktivity práce 
nám v komparaci s našimi konkurenty dik-
tuje jasn  de  novaný prostor a vláda musí 
tento omezený mzdový prostor respekto-
vat,“ dodal.

Zden k Vališ, editel odboru podpory 
exportu Ministerstva pr myslu a obcho-
du R ocenil p ínos ICC R pro eský 
export a zprost edkovávání obchodních 
p íležitostí v zahrani í. Generální editel 
CzechInvestu Ing. Miroslav K ížek, Ph.D. 
p edstavil hlavní priority agentury opírající 
se p edevším o podporu inovací a zd -
raznil: „ eská republika se musí zam -

it na lákání investic s vysokou p idanou 
hodnotou“.

Široké spektrum možností, kde a za jakých 
podmínek ve vybraných zemích obchodovat, 
bylo rozd leno do ty  ástí dle region  (Ev-
ropa, Asie, Afrika a Amerika), prezentovány 
byly obchodní p íležitosti v Rakousku, Eston-
sku, Polsku, Srbsku, Gruzii, Indii, Kazachstá-
nu, Srí Lance, Brazílii, Kanad , USA, Egyptu, 
Libyi a Maroku. V pop edí zájmu byly obory 
jako energetika, strojírenství, infrastruktura 
a další p íbuzná odv tví.

Paraleln  s konferencí se konaly také se-
miná e týkající se tradi ních produkt  Mezi-
národní obchodní komory - na téma novinek 
letošního roku, tedy revize dodacích a pla-
tebních podmínek Incoterms 2010 a pravidel 
ICC pro záruky vyplatitelné na požádání.

Pro více informací navštivte www.ewbf.cz 
a www.icc-cr.cz.

P. Š.

Regionální inova ní fond 
Královéhradeckého kraje

je nov  z ízeným  nan ním nástrojem ur-
eným na úhradu projekt  a inností sm ující 

k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na území 
kraje. Podpora této oblasti je jedním z fakto-
r  r stu konkurenceschopnosti všech aktér  

regionálního inova ního systému (ve ejná 
správa, aplika ní sféra, vysoké školy a vý-
zkumné organizace), r stu regionálního HDP 

a nep ímo  r stu zam stnanosti. Pot eba z í-
zení fondu vyplynula z Ak ního plánu Regi-
onální inova ní strategie. Fond byl schválen 
zastupitelstvem kraje v ervnu 2010. Fond se 
ídí svým statutem, zásadami pro erpání 

prost edk  a pravidly jednotlivých vyhlašova-
ných výzev. Do budoucna se po ítá nejenom 
s dota ními výzvami, ale i s úv rovým  nan-
cováním projekt . Výhledov  je také možné 
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uvažovat o vícezdrojovém  nancování fondu, 
s možnou ú astí nap íklad m st, bankovních 
institucí, podnikatelských subjekt  nebo pro-
st edk  Strukturálních fond  EU. 

Pro rok 2010 fond vyhlásil ve ejnou sout ž 
na tzv. Inova ní vouchery. Malé a st ední 
podniky se sídlem nebo provozovnou v Krá-
lovéhradeckém kraji, žádaly o 100% dotaci 
v rozmezí 10 000 – 150 000 K  na nákup 
znalostí od ve ejných vysokých škol p so-
bících v Královéhradeckém kraji. Voucher 
m že být využít na innosti jako je vývoj 
produktu/ procesu/služby, testovaní a m e-
ní, p ístup k výzkumnému za ízení, tvorba 
business plánu k inovativnímu produktu, 
marketingová studie nebo posouzení eko-
nomického dopadu zavedení inovativního 
produktu/procesu/služby. 

Cílem voucher  je podpo it a rozší-
it smluvní spolupráci a transfer znalostí 

mezi vysokými školami a malými a st ed-
ními podniky v regionu. Na jedné stran  
by m l být lépe využit inova ní potenciál 
 rem a na stran  druhé zefektivn na ko-
mercionalizace výzkumu vysokých škol. 
Ve ejná sout ž byla ukon ena 20. 8. 2010 
a celkem bylo podáno 11 projektových žá-
dostí, jejichž  nan ní objem beze zbytku 
vy erpal alokaci sout že. Všechny žádosti 
splnily kritéria p ijatelnosti, formální krité-
ria a byly ohodnocení externími oponenty. 
Dne 6. 9. 2010 zasedala Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace Královéhradeckého kraje 
a doporu ila orgán m kraje všech jedenáct 
projekt  ke schválení. Pokud se detailn ji 
podíváme na t i nejúsp šn jší, tak se jedná 
o jeden projekt inovace produktu a dva pro-
jekty experimentálního vývoje. Konkrétn  
jde o projekty  rem ELLA-CS, s.r.o. (Pre-
klinické hodnocení enterálního degrada-
bilního stentu), GENERI BIOTECH, s.r.o. 
(Hmotnostn  spektrometrické analýzy re-
kombinantních protein ) a ChemProtect, 
a.s. (Optimalizace p ípravy reaktivátoru 
acetylcholinesterasy methoximu). Všechny 
t i nejvýše hodnocené projekty budou reali-
zovány ve spolupráci s Fakultou vojenské-
ho zdravotnictví Univerzity Obrany se síd-
lem v Hradci Králové. Zbylých 8 projekt  je 
zam eno na inovace v oblasti ICT a bude 
realizováno ve spolupráci  rem s Fakul-

tou informatiky a managementu Univerzity 
Hradec Králové. 

Záv rem lze konstatovat, že poptávka 
v kraji po inova ních voucherech existuje, 
tzn.  rmy a vysoké školy vidí tento produkt 
Královéhradeckého kraje jako p ínosný 
a má tedy smysl zopakovat tuto sout ž také 
v roce 2011. 

Více informací naleznete na adrese http://
rif.kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Martin Dittrich

Inova ní firma Zlínského kraje

chozí kalendá ní rok. Firmy, které realizují své 
inovace ve Zlínském kraji, se mohou sout -
že zú astnit vypln ním p ihlášky obsahující 
sebehodnotící dotazník a popis inova ních 
aktivit  rmy. P ihlášky  rem jsou hodnoceny 
podle krajem schválené metodiky hodnocení 
zpracované pro tyto ú ely Univerzitou To-
máše Bati ve Zlín , Fakultou managementu 
a ekonomiky. Hodnocení inova ních aktivit 
 rem zajiš uje odborná t í lenná komise.

Pilotní ro ník sout že prob hl v roce 2009 
a p ihlásilo se do n j 22  rem. Titul „Inova -
ní  rma Zlínského kraje roku 2009“ získala 
 rma 5M s.r.o. Dále byly estným uznáním 
ocen ny  rmy KOMA MODULAR CON-
STRUCTION s.r.o. a TAJMAC-ZPS, a.s.

Inova ní  rma Zlínského kraje 
roku 2010

Organizátor sout že: Technologické ino-
va ní centrum s.r.o.

Partne i sout že: Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlín , Sdružení pro rozvoj Zlínského kra-
je, eská spo itelna, a.s., Asociace inova ní-
ho podnikání eské republiky, Agentura pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest, 
Okresní hospodá ská komora Krom íž, 
Uherské Hradišt , Vsetín a Zlín, Agentura 
pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., 
Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský 
dv r, s.r.o., Regionální centrum kooperace, 
a.s., Regionální podp rný zdroj, s.r.o., Valaš-
skokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.

Mediální partne i sout že: Moravské 
Hospodá ství, Mediafax, Rádio as, Dob-
rý den s Kurýrem, Televize Slovácko, Zlín-
ský deník, Valašské internetové noviny 
VALNOV, Spektrum Rožnovska, RTA Zlín 
a Okno do kraje.

Vyhlášení sout že: 24. 3. 2010
Uzáv rka p íjmu p ihlášek: 23. 6. 2010
Po et p ihlášených  rem: 16
Vyhlášení výsledk  sout že: 21. 9. 2010
Titul „Inova ní  rma Zlínského kraje roku 

2010“ získala  rma KOMA MODULAR CON-
STRUCTION s.r.o. Dále byly estným uznáním 
ocen ny  rmy TES Vsetín, a.s. a 5M s.r.o.

Více informací o sout ži naleznete 
na www.inovacnipodnikani.cz/soutez

D. Sobieská

Sout ž Inova ní  rma Zlínského kraje 
vychází ze schválené Regionální inova -
ní strategie Zlínského kraje na léta 2008 
– 2013, je jednou z aktivit jejího ak ního 
plánu. Vyhlašovatelem sout že je Zlínský 
kraj, sout ž se koná pod záštitou hejtma-
na Zlínského kraje. Smyslem sout že je 
podpo it inova ní aktivity podnikatelských 
subjekt  ve Zlínském kraji a motivovat je 
k dalšímu rozvoji v této oblasti. Cílem je 
ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské 
subjekty na poli inovací a zárove  tak pre-
zentovat Zlínský kraj jako region disponují-
cí inova ním potenciálem. Speci  ckým cí-
lem sout že je p isp t k trvalému vytvá ení 
prost edí podporující inovace a spolupráci. 
Ud lení ocen ní  rm  za její inova ní akti-
vity je uznáním za kvalitní práci a zvýšení 
prestiže a kreditu  rmy i d v ryhodnos-
ti u zákazník . Vít zné  rmy mají právo 
používat logo sout že k marketingovým 
ú el m a jejich úsp chy jsou prezentovány 
standardními komunika ními kanály vyhla-
šovatele a partner  sout že. Organizaci 
sout že zajiš uje Technologické inova ní 
centrum s.r.o.

Sout ž je vyhlašována každoro n  a hod-
notí  rmy a jejich inova ní aktivity za p ed-

Salon inovací a investic 2010 
Ve dnech 7. – 10. 9. 2010 se v Moskv  

konal 10. mezinárodní salon inovací a in-
vestic. AIP R se ho zú astnila podeváté, 
letošní ú ast navazovala na lo skou o  ciál-
ní ú ast R. 

V rámci výstavní ásti jsme ve stánku 
10m2 prezentovali Mezinárodní inova -
ní centrum, Systém inova ního podnikání 
v R, program mezinárodní v deckotech-
nické spolupráce KONTAKT, programy EU-

REKA a Eurostars, Technologický pro  l R 
a vybrané projekty dvoustranné esko-rus-
ké v deckotechnické spolupráce. 

V rámci doprovodného programu jsem 
na scén  výstavního centra Gostinyj Dvor 
(nedaleko Kremlu) prezentoval inova ní 
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projekty R. Prezentace m la tyto ásti – 
innosti a projekty AIP R, Technologický 

pro  l R a v deckotechnické parky v R 
a Inova ní potenciál R. 

V pr b hu Salonu jsme jednali s adou 
partner  v RF – RINKCE, MON RF, velvy-
slanectví R v RF aj., zájem o spolupráci 
vyjád ila ada p edstavitel  inova ních  rem 
z RF a dalších zemí, partnerských asociací, 
výzkumných ústav  aj. 

Významnou a tradi ní sou ástí naší ú as-
ti bylo moje aktivní lenství v mezinárodní 
jury Salonu. 

V pr b hu Salonu byla potvrzena pot eba 
p ipravit Analytický informa ní portál pro 
uskute ování esko-ruské v decko-
technické spolupráce. V souladu s cíli no-
vého p ipraveného projektu AIP R v rámci 
programu KONTAKT budou výsledky tohoto 
projektu v roce 2011 hlavním cílem ú asti 
AIP R na 11. salonu inovací a investic. 

P. Š.

CzechAccelerator
 – cesta eských podnikatel  do Silicon Valley

Co je Silicon Valley? Název, který poprvé 
použil Don Hoe  er v roce 1971 v asopisu 
Electronic News, poukazoval na vysokou 
koncentraci polovodi ového pr myslu v san-
franciském zálivu mezi Menlo Parkem a San 
Jose. V dnešní dob  zde p sobí tisíce tech-
nologických spole ností zam stnávající nad 
380.000 odborník , což ze Silicon Valley d lá 
nejv tší technologické centrum USA. P ede-
vším zde ale b hem posledních padesáti let 
vznikl unikátní podnikatelský ekosystém, kte-
rý pomohl na sv t mnoho inovativním a pr -
kopnickým myšlenkám, které ur ují a ídí 
technologický pokrok sou asnosti.

Agentura CzechInvest nabízí v rámci 
programu CzechAccelerator (www.cze-
chaccelerator.cz) možnost pro eské  r-
my zasídlení v Silicon Valley na 3 m síce 
v Plug and Play TechCenter (www.plugan-
dplaytechcenter.com). Plug and Play Tech 
Center s hlavním sídlem v Sunnyvale je 
technologický akcelerátor, který úsp šn  
spojuje pot eby za ínajících  rem a nabízí 
jim pomocnou ruku. Komunita více než 300 
start-up  z celého sv ta má p ístup ke kva-
li  kovaným konzultant m z oblasti práva, 
ú etnictví, daní, lidských zdroj  apod., více 
než 100 fond m rizikového kapitálu (od své-
ho založení v roce 2006 centrum pomohlo 
získat svým klient m p es p l miliardy do-
lar ), významným spole nostem (Google, 
Microsoft, Cisco, PayPal, Qualcomm aj.), 
doménových expert m a etným networ-
kingovým akcím. Centrum spolupracuje 
s místními i mezinárodními univerzitami a je 
domovem akcelera ních program  n koli-

ka stát . Spole nosti p sobící v Plug and 
Play mají jedine nou možnost porozum t 
vnit ním mechanism m Silicon Valley a n -
kolikanásobn  tak zvýšit šanci na úsp ch 
na sv tovém technologickém poli.

Samotná budova Plug and Play je starší 
kancelá skou budovou, d íve sídlem velké 
nadnárodní spole nosti, nyní v privátním 
vlastnictví. Plug and Play Centrum po ádá 
akce, na kterých mají spole nosti možnost 
se prezentovat p ed odborným publikem, 
anebo získat zajímavé informace o aktu-
álních technologických trendech. V pojetí 
našeho chápání se jedná o jakousi podobu 
podnikatelského inkubátoru. Sami však cen-
trum ozna ují ne jako inkubátor, ale jako ak-
celerátor  rem. Z podstaty tohoto slova  rmy 
neinkubují, nýbrž akcelerují jejich r st.

Samotný program CzechAccelerator je 
implementován na tento unikátní ekosystém, 
ze kterého již vznikla celá ada dnešních 
velice úsp šných  rem. Nabízí tak eským 
 rmám získat pot ebné kontakty prost ednic-
tvím svého stálého zastoupení a kancelá e 
CzechInvestu pro zádadní pob eží USA, kte-
ré sídlí práv  v budov  Plug and Play Centra. 
V rámci programu mají  rmy hrazeny nákla-
dy na pronájem stolu, židle, internetu a kan-
celá ského zázemí. Vedlejší výdaje jako jsou 
letenky, ubytování v míst , p j ení auta, 
stravné a další výlohy spojené s pobytem si 
hradí  rmy sami. Reálné náklady se tak za 3 
m sí ní pobyt pohybují na úrovni zhruba 4 
tis. USD/m síc/ lov k.

Od spušt ní CzechAcceleratoru v dubnu 
2010 se programu zú astnily ty i spole -
nosti. Všechny  rmy hodnotí p sobení v Si-
licon Valley velmi pozitivn  – oce ováno je 
p edevším prost edí Silicon Valley, umíst ní 
a služby Plug and Play Tech Center a také 
asistence CzechInvestu jak p i p íprav  
na pobyt, tak b hem pobytu samotného. 
Spole nost Cognitive Security vznikla v roce 
2009 v Praze jako joint-venture katedry ky-
bernetiky VUT a spole nosti Certicon, 
a.s. Tato vysoce specializovaná  rma vyvíjí 
pokro ilé technologie um lé inteligence pro 
budování budoucí generace technologií pro 
ochranu po íta ových sítí. B hem pobytu se 
zástupc m spole nosti poda ilo z  nalizovat 
obchodní model prodeje a servisu a mo-
mentáln  jednají s n kolika významnými 
strategickými partnery. Spole nost BoldBrick 
vznikla v roce 2008 v Praze. Se svým prvním 
produktem Mossquito 2009 se pro  luje jako 
klí ový hrá  na trhu vývojových nástroj  pro 
platformu Microsoft SharePoint. Spole nost 
se b hem pobytu v Silicon Valley zú astnila 
n kolika odborných konferencí a komunit-
ních akcí, kde produkt sklidil velký zájem. 
Dále navázala p ímé partnerství s jedním 
distribu ním partnerem a prob hla jedná-
ní s dalšími partnery jako nap . s Microsoft 
Canada a regionálními pobo kami Micro-
soft v USA. Spole nost Imagemetry vznikla 
v roce 2008. Sídlí v Technologickém a ino-
va ním centru VUT a zabývá výzkumem 
a vývojem pokro ilých metod digitálního 
zpracování obrazu a po íta ového vid ní pro 
pr myslové, zdravotnické, bankovní a jiné 
aplikace. B hem p sobení získala d ležité 
kontakty pro jednodušší vstup na americký 
trh a prezentovala p ed dvanácti p edními 
fondy rizikového kapitálu. Spole nost E&S 
Software se od roku 2005 zabývá prodejem 
a implementací e-mailových ešení IceWarp 
a od roku 2006 vyvíjí vlastního emailového 
klienta eM Client, který pln  nahrazuje MS 

Outlook a dále ho rozši uje o Instant Mess-
aging, napojení na sociální sít , VOIP atd. 
B hem svého pobytu založil E&S Software 
pobo ku eM Client Inc., která se stará o pro-
dej, marketing a další podporu e-mailového 
klienta eM Client na americkém trhu. Dále 
spole nost podepsala strategickou smlouvu 
se spole ností Mirapoint, dostala se do uza-
v eného programu spole nosti Skype, za ala 
vyjednávat se spole ností Best Buy o dodání 
eM Client krabicové verze do všech obchod  
v USA, vyjednávánío a dodání technologie 
do spole nosti Oracle se posunulo do fáze 
testování produktua v neposlední ad  uved-
la novou verzi eM Client 2.7 na DEMO10, 
prestižní akci v Silicon Valley, na níž nad jné 
 rmy p edstavují své produkty. 

Do CzechAcceleratoru p ijeli za átkem 
íjna t i nové spole nosti – OnTheRoad, 

Kertak Nanotechnology a Dinasys. Dále 
od zá í p sobí v Plug and Play po dobu t í 
m síc  student oboru Otev ená informatika 
z katedry kybernetiky VUT, který se od za-
m stnanc  u í tajemství fungování techno-
logického akcelerátoru, absolvoval tzv. En-
trepreneurship University v rámci Plug and 
Play a momentáln  absolvuje dvoum sí ní 
stáž u místního start-upuMicellozabývající 
se mobilními technologiemi. Agentura Cze-
chInvest pevn  v í, že vybrané spole nosti 
z nedávno uzav ené 3. výzvy budou sklí-
zet podobné úsp chy jako absolventi t ch 
p edchozích a že byla zapo ata dlouhodo-
bá tradice dobývání Silicon Valley eskými 
podnikavci.

Z krátké návšt vy Plug and Play Centra 
si odnáším pozitivní dojem a  rmám, které 
hodlají se svým produktem vstoupit na ame-
rický resp. globální trh, mohu tuto p íležitost 
jen doporu it. P ed vstupem však je vzhle-
dem k vedlejším náklad m opravdu bob e 
zvážit, zda je as strávený v Silicon Valley 
efektivn , a zda je na tento krok  rma, ale 
i její reprezentanti dostate n  p ipraveni.

Kontaktní osoba:
Lenka Kucerova
Director of West Coast Operations
CzechInvest 
440 N Wolfe Rd., Sunnyvale, CA, 94085
E-mail: lenka.kucerova@czechinvest.org

Martin Dittrich

Zde  rmy stráví své vysn né 3 m síce 
v Silicon Valley
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Projekt CLUSTERS – CORD
Dalšími aktivitami projektu je vytvo ení webo-
vého portálu projektu, který bude sloužit k vý-
m n  zkušeností týkajících se klastr  (www.
clusterscord.eu), prezentaci studií a zpráv 
(benchmarkingové studie, komunika ní plán, 
mapování klastr  ve st ední Evrop , studie 
a analýzy, strategické plány, osv d ené po-
stupy, vým na zkušeností, nadnárodní klas-
trování), k hodnocení klí ových témat v rám-
ci klastrové politiky v každém regionu. 
B hem realizace projektu se uskute ní n -
kolik setkání mezi klastrovými iniciativami, 
manažery klastr , místními politiky, facilitá-
tory a pozorovateli prost ednictvím projekto-
vých setkání, benchmarkingové konference, 
setkání s pozorovateli klastr , vým nných 
fór, místních info dn , regionálních školení 
klastrových manager  v jednotlivých part-
nerských zemích a záv re né konference. 

Nejbližší p ipravovaná akce:
  30. 11. 2010, Székesfehérvár Ma arsko 
– Launch event s workshopy

Bližší informace, pozvánka, program – http://
www.rra.cz/?a=akt&p=17_09_10_cord
Online registrace – http://www.rra.cz/konf/
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Krejsová (krej-
sova@rra.cz, tel.: 475 200 016)

Více informací o projektu a nadnárodní 
spolupráci mezi klastry naleznete na:

  webových stránkách vedoucího projektu 
http://www.rra.cz/?a=rra&p=cluster 

  webových stránkách Central Europe 
v sekci projekt  http://www.central2013.
eu/nc/central-projects/implementing-a-
project/approved-projects/#c184

  nebo nás p ímo kontaktujte info@clus-
terscord.eu

Petra Mašková

Zasedání Bruselské skupiny T.I.I.

Zástupkyn  Katalánské agentury pro 
výzkum a inovace ACC1O Olga Herrera 
seznámila s inností této špan lské organi-
zace na podporu inovací se sídlem v Bar-
celon  a také službami, které poskytuje její 
bruselské zastoupení. Bruselská kance-
lá  je v pravidelném kontaktu s vybranými 
Generálními editelství Evropské komise 
(zejména pro výzkum a vývoj, pro podniky 
a pr mysl, regionalní politiku a také životní 
prost edí a informa ní spole nost). V ná-
plni pracovních aktivit bruselské kancelá e 
je rovn ž organizování jak r zných tema-
tických workshop , tak pracovních setkání 
zam ených na prezentaci katalánských or-
ganizací v Bruselu a vyhledávání partner  
pro spolupráci v evropských programech. 

V odpolední ásti zasedání Sven Schade 
z generálního editelství pro podniky a pr -
mysl prezentoval sou asné aktivity programu 
CIP a komentoval strategii Unie inovací, jejíž 
základní dokument byl uve ejn n po átkem 
íjna. Zárove  uvedl obrysy p ipravované 

strategiie Evropské inova ní aliance pro 
kreativní pr mysl. Tento dokument je nyní in-
tenzivn  p ipravován v rámci jeho editelsví 
a velmi zajímavé byly související post ehy, 
jež byly uvedeny, a které obecn  dokreslu-
jí obvykle komplikovaný a tím i zdlouhavý 
proces p ípravy podklad  Evropské komise. 
Toto vystoupení bylo velmi zajímavé nahléd-
nutí do „kuchyn “ Evropské komise.

Záv re ná ást jednání byla zam ena 
na vým nu zkušeností s vyhledáváním partne-
r  jak pro unijní programy, tak i dvoustrannou 
spolupráci. V této souvislosti S. Halada nabídl 
pomoc p ítomným zástupc m Technické uni-
verzity v Chemnitz vyhledat eské organizace 
zam ené na problematiku sva ování (wel-
ding) a poskytnul jim nasm rování na p ehled 
EUREKA projekt , jež uvedenou tématiku eši-
ly nebo jsou v sou asnosti aktivn  provád ny. 
S. Halada ú astník m zasedání také poskytnul 
informaci o Eurostars programu.

Jednání Bruselské skupiny, která p so-
bí více než deset let, jsou charakteristické 
svou neformálností a mají nezastupitený 
význam pro získání informací, jež nejsou 
obvyklým zp sobem dosažitelné.

Asociace TII v sou asné dob  sdružuje více 
než 230 organizací a individuálních len  ze 
40 zemí. eská republika je krom  AIP R za-
stoupena TC AV R a VUT Brno. Hlavním po-
sláním TII je poskytovat lenským organizacím 
služby na podporu inovací a transferu techno-
logií do pr myslových  rem s cílem podporovat 
tvo ivost a rozvoj znalostní ekonomiky. TII dále 
pro své leny provádí a zprost edkovává

  cílené a aktuálních informace o výzvách 
pro p edkládání projekt  do rámcových 
program  EU (7. RP pro výzkum a vývoj, 
CIP, atd.) a dalších evropských progra-
mových iniciativ;

  zpracování projektových studií a návrh  
projekt  v oblasti výzkumu a vývoje, no-
vých technologií, inovací a regionálního 
rozvoje;

STA TE SE I VY LENEM 
MEZINÁRODNÍHO SPOLE ENSTVÍ 

NADNÁRODNÍCH KLASTR
CLUSTERS-CORD je mezinárodním ko-

opera ním projektem  nancovaným z do-
ta ního programu Nadnárodní spolupráce/
Central Europe. Usp l jako jediný v zastou-
pení hlavního partnera z ad eských žada-
tel  ve 2. výzv , v priorit  1 Inovace. Projekt 
byl zahájen 1. b ezna 2010 a konec je sta-
noven na únor 2013. Vedoucím projektu je 
Regionální rozvojová agentura Ústecké-
ho kraje, a.s., která spolupracuje s dalšími 
9 partnery:

  Stuttgart Region Economic Development 
Corporation (WRS), SRN

  Pieštanská regionálna Rozvojová agentúra 
Trnavského samosprávneho kraje, SK

  Regional development agency CELJE l.t.d., 
SLO

  Mid-Pannon Regional Development Com-
pany, HU

  Regional Development Agency Bielsko-
Biala, PL

  Upper Austrian Chamber of Commerce, AT
  Milano Metropoli Development Agency, IT
  “ARLEG” S. A. Regional Development 
Agency, PL

  Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regi-
onální rozvoj o. s, R

Hlavní aktivitou projektu je spolupráce 
mezi klastry a vým na jejich zkušenos-
tí. V rámci projektu se p edpokládá vznik 
3 meta/nadnárodních klastr , neboli 
sdružení klastr  se stejným zam ením, 
sloužících p edevším k vým n  zkušeností 
a osv d ených postup  mezi jednotlivými 
zem mi EU. Cílem projektu je na základ  
mezinárodní spolupráce p isp t k rozvoji 
a zlepšení konkurenceschopnosti malých 
a st edních podnik , jejich sdružení do klas-
tr , a tím podpo it i regionální rozvoj jed-
notlivých region . Projekt je zam en na 10 
p edem de  novaných odv tví, která byla 
stanovena v p ípravné fázi partnery: 

  mobilita a logistika;
   ICT;
  automobilový pr mysl a letectví;
  cestovní ruch;
   léka ské v dy;
  energetika a životní prost edí;
  výrobní technologie;
  d evozpracující pr mysl;
  zpracování potravin;
  profesionální služby.

Partne i projektu spolupracují se zástupci:
  obdobných projekt  a klastrových pro-
jekt  v Ústeckém kraji (CNCB, C-Plus, 
Chemclust);

  klastrových iniciativ (Národní klastrová 
asociace);

  pozorovateli (CzechInvest, Národní klas-
trová asociace, Ústecký kraj);

  Evropskou klastrovou observato í.

Asociace TII – Technology, Innova-
tion, Information po ádala pravidelné 
ro ní zasedání její Bruselské skupiny, 
jež se konalo 22. íjna 2010. Asociaci 

inova ního podnikání R, která je dlouhole-
tým lenem TII, zastupoval na tomto zasedání 
RNDr. Svatopluk Halada. Celé zasedání ídila 
Christine Robinson, generální sekretá ka TII. 

V úvodní ásti jednání, kdy byly prezento-
vány zú astn né organizace, S. Halada se-
známil ú astníky s inností Asociace inova -
ního podnikání a jejími úkoly, jež zabezpe uje 
v oblasti inova ního podnikání a podpory pro-
gram m mezinárodní spolupráce ve výzkum 
a vývoji (KONTAKT, EUREKA, Eurostars). 
Uvedl také sympozium INOVACE 2010 a po-
zval zú astn né k aktivní ú asti v Praze.

Dopolední ást programu zasedání zahr-
novala informaci a projednání aktuálních vý-
sledk  7. Rámcového programu pro výzkum 
a vývoj po posledních výzvách v ervenci 
tohoto roku a podrobný p ehled o nadcháze-
jících výzvách k p edkládání projekt  v etn  
jejich uvažovanému tematickému zam ení. 
Tuto ást jednání moderoval Gavin Thom-
son, hlavní partner Helix Advisory Services. 
Gavin Thomson rovn ž uvedl analytickou 
zprávu hodnotící výsledky a ú ast malých 
a st edních podnik  v p edcházejících 5. a 6. 
rámcovém programu pro výzkum a vývoj.
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  pomoc p i hledání partner  a nabídek 
o p íležitostech na zapojení do meziná-
rodních projektových konsorcií; 

  poradenství a zp tnou vazbu v procesu 
p ípravy a ízení projektových žádosti;

  setkání s relevantními ú edníky Evrop-
ské komise pro jednání o návrzích nebo 
probíhajících projektech v Rámcových 
programech, jako je 7. RP pro výzkum 
a vývoj, CIP, atd.;

  základní podp rnou infrastrukturu a asi-
stenci p i setkáních s potenciálními 
projektovými partnery v Bruselu v pro-
storách m-Brussels Village, který slouží 
rovn ž jako inkubátor pro e-podnikání.

TII oslavila v roce 2009 své první tvrtsto-
letí innosti a její p íští výro ní konference 
se bude konat 18. – 20. dubna 2011 v Niž-
ném Novgorodu.

(sh)

Výzkum a vývoj v dob  
hospodá ské krize:

vedoucí spole nosti v EU snižují inves-
tice v menší mí e než v USA, Evropa však 
p esto siln  zaostává 

„Skute nost, že nejv tší spole nosti v EU 
v p evážné mí e zachovaly svou úrove  in-
vestic do výzkumu a vývoje, ukazuje, že ob-
last výzkumu a vývoje považují za klí ovou 
pro to, aby z krize vyšly siln jší. Velký rozdíl, 
který existuje v porovnání s nejvýznamn j-
šími spole nostmi z USA v oblastech jako 
nap . software a biotechnologie, stejn  jako 
pokra ující rychlý r st asijských spole ností 
však zd raz ují naléhavou pot ebu inovací 
v Evrop . Naléhav  pot ebujeme, aby ve-
doucí p edstavitelé stát  a vlád na prosinco-
vém zasedání Evropské rady podpo ili návr-
hy Unie inovací, které jsme spole n  s komi-
sa em Antoniem Tajanim oznámili 6. íjna.“ 

Letošní p ehled investic pr myslu do vý-
zkumu a vývoje ukazuje, že tyto investice 
z stávají i v tém  bezprecedentn  obtíž-
ných ekonomických podmínkách pro vedou-
cí spole nosti na celém sv t  významnou 
strategickou prioritou. 

Vývojové trendy v jednotlivých regio-
nech sv ta

V roce 2009 vedoucí evropské spole nos-
ti snížily své investice do výzkumu a vývoje 
v daleko menší mí e než americké podniky, 
a to navzdory srovnatelnému poklesu obje-
mu tržeb (p ibližn  10 %) a v tšímu snížení 
zisku (13,0 % v porovnání s 1,4 %). 

Výkonnost evropských spole ností ve vý-
zkumu a vývoji pokulhává v klí ových odv t-
vích špi kových technologií. Americké spo-
le nosti uvedené v p ehledu investic pr mys-
lu do výzkumu a vývoje nap íklad investovaly 
p tinásobn  více do výzkumu a vývoje polo-
vodi , ty násobn  více do výzkumu a vý-
voje softwaru a osminásobn  více do oblasti 
biotechnologií. Úrove  investic japonských 
spole ností z stala stejná navzdory silnému 
poklesu tržeb (10 %) a zisku (88,2 %). 

U mnoha spole ností se sídlem v n kterých 
asijských zemích objem investic do výzku-
mu a vývoje stejn  jako v uplynulých letech 
nadále roste, nap . v ín  (+40,0 %), Indii 
(+27,3%), Hongkongu (+14,8 %), Jižní Koreji 
(+9,1 %) a na Tchaj-wanu (+3,1 %). Rovn ž 
švýcarské spole nosti zvýšily sv j podíl in-
vestic do výzkumu a vývoje (o 2,5 %). 

Vývojové trendy v jednotlivých spole -
nostech a odv tvích

K deseti nejv tším investor m do výzkumu 
a vývoje pat í t i spole nosti s hlavním sídlem 
v EU (Volkswagen, Nokia a Sano  -Aven-
tis) spolu se t emi z USA (Microsoft, P  zer 
a Johnson & Johnson) a jednou spole ností 
z Japonska (Toyota, která zaujímá první pozi-
ci). Mezi prvními 50 spole nostmi se nachází 
16 z EU, 19 z USA a 12 z Japonska (graf 2). 
30 spole ností z této padesátky v roce 2009 
své investice do výzkumu a vývoje snížilo. 

Podíl r zných odv tví na investicích do vý-
zkumu a vývoje z stal navzdory krizi na celém 

sv t  p ibližn  stejný. Na odv tví s vysokou 
intenzitou výzkumu a vývoje, mezi n ž pat í 
nap íklad farmaceutický pr mysl nebo po í-
ta ové služby, p ipadají u spole ností z USA 
více než dv  t etiny celkových investic do vý-
zkumu a vývoje. V p ípad  evropských a ja-
ponských spole ností naproti tomu nejvíce 
investují odv tví se st edn  vysokou intenzi-
tou výzkumu a vývoje (nap . odv tví automo-
bilového pr myslu nebo elektroniky), zatímco 
odv tví s vysokou intenzitou výzkumu a vývo-
je p edstavují pouze jednu t etinu celkového 
objemu investic do výzkumu a vývoje. 

N kte í výrobci automobil , nap . Ford 
(32,4 %, Renault (26,5 %) a General Mo-
tors (24,1 %), drasticky snížili své investice 
do výzkumu a vývoje. Jiní, mezi nimi Nissan 
a Toyota, své investice snížili jen mírn  nebo 
je dokonce zvýšili (nap . Hyundai).

Ke spole nostem, jež investice do výzku-
mu a vývoje v roce 2009 navýšily, nepat í jen 
ty, které zaznamenaly dobré výsledky v ob-
lasti tržeb a zisku, jako nap . Huawei Techno-
logies (+27,8 %) a Apple (+25,4 %), ale i n -
které  rmy, jejichž tržby a zisk poklesly, nap . 
Bayer (+8,8 %) a General Electric (+10,1 %).

Odv tví výroby energie z alternativních 
zdroj  i nadále vykazovalo rychlý r st. 
Do p ehledu investic pr myslu do výzkumu 
a vývoje je nyní zahrnuto 15 spole ností 
(o 9 více než loni), jež se v plné mí e zam -
ují na technologie na výrobu isté energie. 

Tyto spole nosti, z nichž 13 má sídlo v EU 
a 2 mimo EU, investovaly v roce 2009 do vý-
zkumu a vývoje p es 500 milion  EUR, což 
p edstavuje nár st o 28,7 %. Do výroby 
energie z alternativních zdroj  však investují 
i spole nosti pat ící do jiných odv tví (nap . 
odv tví ropy a zemního plynu).

Rozdíly v rámci EU – nejv tší investo i do vý-
zkumu a vývoje ve Špan lsku vzdorují krizi

Míra r stu v oblasti výzkumu a vývoje je 
v jednotlivých lenských státech EU v d -
sledku odlišné struktury odv tví nejednotná. 
K prudkému poklesu investic do výzkumu 
a vývoje došlo v roce 2009 u spole ností 
se sídlem v zemích s významným automo-
bilovým pr myslem, tedy nap . v N mecku 
(-3,2 %) a ve Francii (-4,5 %). 

Podobný propad investic zaznamenaly 
zem  jako Finsko (-6 %) a Švédsko (-6,6 %), 
v nichž je významným odv tvím domácích 
spole ností výroba po íta ového hardwa-
ru. Nejv tší investo i do výzkumu a vývoje 
ve Špan lsku naproti tomu své investice 
zvýšili o 15,4 %, a to navzdory poklesu tržeb 
o 6,4 %. D vodem je velké zvýšení, jehož 
dosáhly nejvýznamn jší špan lské spole -
nosti jako je Telefónica (+16 %) a Acciona 
(+29 %), a zahrnutí sv tových spole ností 
jako nap . Banco Santander (+18 %). 

(sh – press release)

Z p ehledu investic pr myslu do výzkumu 
a vývoje pro rok 2010, který zve ejnila Evrop-
ská komise, vyplývá, že investice vedoucích 
pr myslových spole ností EU do výzkumu 
a vývoje v roce 2009 poklesly o 2,6 %, i když 
u tržeb byl zaznamenán daleko v tší pokles 
ve výši 10,1 % a u zisku ve výši 21,0 %. 

V USA byl pokles investic vedoucích spole -
ností do výzkumu a vývoje v porovnání s EU 
dvojnásobný, tj. ve výši 5,1 %, celosv tový 
pokles však inil pouze 1,9 %. U japonských 
 rem se úrove  investic nezm nila. V jiných 
asijských zemích – v ín , Indii, Hongkongu, 
Jižní Koreji a na Tchaj-wanu – pokra oval sil-
ný r st investic do výzkumu a vývoje, jenž byl 
zaznamenán v p edchozích letech. Japonský 
výrobce automobil  Toyota je druhým rokem 
po sob  nejv tším celosv tovým investorem 
do výzkumu a vývoje (6,8 miliardy EUR). 
V první desítce se umístily t i evropské spo-
le nosti: Volkswagen (s investicemi ve výši 
5,8 miliardy EUR nejv tší investor se sídlem 
v Evrop ), Nokia a Sano  -Aventis. P ehled 
investic pr myslu do výzkumu a vývoje zahr-
nuje 1 400 spole ností z celého sv ta.

Máire Geoghegan-Quinnová, komisa -
ka pro výzkum, inovace a v du, uvedla: 

V decko-technologický park 
Ostrava, a. s.

Spole nost V decko-technologický park 
Ostrava, a. s. byla založena v roce 1997 
s cílem vybudovat v Moravskoslezském 
kraji ve spolupráci s univerzitami a v dec-
kými institucemi pracovišt , které by slouži-

lo ke koordinaci v deckého a technologic-
kého výzkumu. Zakladateli a sou asnými 
akcioná i spole nosti V decko-technologic-
ký park Ostrava, a.s. jsou: Statutární m sto 
Ostrava (59,1 %), Agentura pro regionální 
rozvoj, a.s. (9,1 %), VŠB-Technická univer-
zita Ostrava (13,6 %), Ostravská univerzi-
ta v Ostrav  (9,1 %) a Slezská univerzita 
v Opav  (9,1 %). Jsme akreditovaným 

parkem Spole nosti v deckotechnických 
park  R.

Projekt v decko-technologického parku 
byl realizován v etapách. První investi ní 
kroky m sta Ostravy byly iniciovány Agen-
turou pro regionální rozvoj, a poté již byly 
investice do tohoto rozvojového projektu 
postupn  navyšovány. K  nancování byly 
a jsou využívány podp rné p edstrukturální 
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i strukturální programy EU. Postupn  byly 
vybudovány dv  budovy z privátních zdro-
j  (spole nost Ingeteam, a. s. a Elcom, a. 
s.) a dv  budovy z ve ejných zdroj , jejichž 
provozovatelem je VTPO: budova PIANO 
(2003) a budova TANDEM (2006). 

VTPO tak disponuje cca 5 500 m2 prona-
jímatelné plochy. Ve VTPO sídlí nebo má 
provozovnu 28  rem zam ených p evážn  
na oblast IT, ale i z obor  jako jsou výzkum 
a vývoj v oblasti ekologických technolo-
gií, elektrotechniky nebo metalurgie. Firmy 
ve VTPO zam stnávají celkem zhruba 680 
pracovník , v p evažující mí e s vysokoškol-
ským vzd láním a stávají se tak významným 
regionálním hrá em na trhu práce. V letoš-
ním roce se ve spolupráci s vlastníkem bu-
dov, statutárním m stem Ostrava, poda ilo 
získat dotaci 8,249 mil. K  z Opera ního 
programu Podnikání a inovace, programu 
podpory Prosperita, na adaptaci p dního 
prostoru, v sou asné dob  probíhají staveb-
ní práce na dalších 175 m2 kancelá ských 
prostor ur ených p edevším pro inkubátory. 
V rámci dalšího rozvoje VTPO je p ipravo-
vána výstavba dalších dvou multifunk ních 
budov, tj. nových cca 7900 m2 prostor. Rea-
lizace závisí na získání  nan ních prost ed-
k  z OPPI.

V decko-technologický park Ostrava je 
špi kovým regionálním centrem pro výzkum 
a vývoj a spolupráci mezi místními podni-
ky a t emi univerzitami p sobícími v kraji – 
s VŠB-TU Ostrava, Ostravskou univerzitou 
a Slezskou univerzitou v Opav . Jeho poslá-
ním je jednak pomoci uvést do hospodá ské-
ho života nad jné za ínající  rmy v high-tech 
oborech, ale také p itáhnout výzkumná a vý-
vojová centra sv tových  rem. VTPO je tak 
otev en nejen velkým spole nostem, ale i ma-
lým za ínajícím podnikatel m a student m. 

P edevším pro studenty nebo absol-
venty univerzit je ur en IDEA Inkubátor. 
Smyslem tohoto projektu je nabídnout po-
moc a podmínky tv r ím lidem, kte í cht jí 
uplatnit své nápady, p ípadn  jen vyzkou-
šet jejich potenciál. Forma pomoci spo-
ívá p edevším v nabídce krátkodobého 

poskytnutí kancelá ských prostor s p ipo-
jením na internet, ale i odborných služeb 
z oblasti ochrany duševního vlastnictví, 

tvorby podnikatelského plánu, marketingu, 
managementu apod. Klienti IDEA Inku-
bátoru si tak m žou ov it, zda je nápad 
proveditelný a získají p edstavu o tom, co 
bude realizace celého zám ru p edstavo-
vat. D raz je kladen na individuální p ístup 
ke každému klientovi a zachování ml enli-
vosti ve vztahu k novým nápad m. Ve spo-
lupráci s Krajskou hospodá skou komo-
rou Moravskoslezského kraje se podílíme 
na projektu „St ední škola – brána k tech-
nické karié e“, jehož cílem je motivovat 
žáky st edních technických škol k setrvání 
v oboru a zvýšit tak po et absolvent  na-
stupujících do technických profesí, na kte-
ré je škola p ipravila. Poznatky z praxe p e-
dávají student m zástupci  rem ve VTPO. 
Ve spolupráci s nadací Junior Achievment 
Czech Republic organizujeme workshopy 
pro za ínající studentské  rmy zam ené 
na základní podnikatelské dovednosti, sys-
tém týmové práce a komunikace v týmu, 
motivace, rozvoj kreativity.

Technologický Inkubátor p edstavuje 
inkuba ní fázi  rmy. V rámci tohoto projektu 
VTPO nabízí své služby za ínajícím  rmám 

s technologicky orientovaným nebo inova -
ním produktem. Šanci pro vstup do Techno-
logického Inkubátoru mají rovn ž již zave-
dené  rmy, které ale p ichází s významným 
inovativním projektem nebo produktem. 
Podpora je primárn  poskytována formou 
zvýhodn ného nájmu a zast ešení innosti 
 rmy již zavedenou zna kou V decko-tech-
nologického parku Ostrava. Další služby pak 
zahrnují zprost edkování služeb speci  cky 
zam ených na oblast inova ního podnikání 
(ochrana duševního vlastnictví,  nancování 
z fond  EU, kontakt s univerzitami apod.) 
a poradenství spojené s rozvojem  rmy 
a dalších zám r  podnikatele. Ke každému 
klientu a jeho projektu je p istupováno indi-
viduáln  a jsou mu poskytovány komplexní 
služby, které jsou pot eba pro úsp šnou re-
alizaci služby nebo produktu na trhu.

Pro podporu budoucího rozvoje VTPO, 
zasídlených  rem ve VTPO, ale také ost-
ravského regionu jsme v rámci programu 
Central Europe, Priorita 1 (Facilitating In-
novation across Central Europe), oblast 1 
(Enhancing Framework Concitions for Inno-
vation) podali žádost a usilujeme tak spolu 
s partnery z ad v deckotechnických park  
a podnikatelských inkubátor  z eské re-
publiky, Slovenska, Polska a Itálie o získání 
 nan ních prost edk  na projekt „Interregi-
onal synergy for innovation“ (IRSI). Cílem 
projektu je vybudovat mezinárodní spole-
enství park  a podnikatelských inkubátor , 

v rámci kterého dojde k podpo e rozvoje, 
mobility a vzniku inova ních  rem v rámci 
Evropy. K odstran ní p ekážek rozvoje  rem 
mimo národní území p isp je všeobecný 
konsensus vstupních kritérií podporovaných 
 rem mezi partnery a seminá e o možnos-
tech podnikání a založení  rmy v partner-
ské zemi. Pro snadn jší získání  nan ních 
prost edk  pro nové inova ní projekty  rem 
bude vybudována sí  Business Angels. B -
hem realizace projektu budou konány dal-
ší akce: odborné seminá e a konference 
z oblasti IT a energie, kde budou mít  rmy 
možnost prezentovat se i mimo eskou re-
publiku.

V rámci Opera ního programu Vzd lávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.2 
Terciární vzd lávání, výzkum a vývoj, oblast 
7.2.4 Partnersví a sít  byla podána žádost 
na  nancování projektu SPolupráce, INovace 
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a NETworking v decko-technických park  
a vysokých škol, v n mž je V decko-technolo-
gický park Ostrava partnerem. Cílem projektu 
je vytvo it prost edí pro intenzivní spolupráci 
akademického a VaV sektrou s aplika ní sfé-
rou. Projekt je zam en p edevším na studen-
ty, kte í budou tvo it novou generaci akade-
mických v deckovýzkumných pracovník  
nebo kte í se budou chtít sami uplatnit ve sv -
t  podnikání díky založení inova ních  rem 
nebo spin-off.

Bližší informace naleznete na www.vtpo.cz.
Roman Michalec

p edseda p edstavenstva
V decko-technologický park Ostrava, a.s.

BIC Ostrava s.r.o.
Spole nost BIC Ostrava s.r.o. vznikla 

roku 1993. Zpo átku byly naše innosti za-
m eny na zajišt ní vhodných prostor pro 
nov  založené a rozvíjející se p edevším 
inovativní malé a st ední  rmy a služby spo-
jené s provozem centra. Nabídka služeb 
poskytovaných p edevším pro klienty z regi-
onu Severní Moravy se velmi rychle rozší ila 
o konzulta ní innosti v oblasti  nancování, 
projektového ízení i projek ní a výzkumné 
práce a vzd lávání. V sou asnosti je naší 
snahou nabízet komplexní služby jak za í-
najícím, tak rozvíjejícím se  rmám jak v ob-
lasti poskytování prostor ve v deckotech-
nickém parku a podnikatelském inkubátoru, 
tak v oblasti projektového ízení v pr b hu 
celého inova ního procesu. Mezi základní 
innosti BIC Ostrava pat í:
  V deckotechnický park a podnikatelský 

inkubátor
  Poradenská innost a projektové ízení
  Podpora mezinárodní spolupráce ve vý-

zkumu a vývoji a transfer technologií 
  Vlastní výzkumn -vývojové centrum pr -

myslových aplikací
  Vzd lávání a rozvoj lidských zdroj

V deckotechnický park a Podnikatel-
ský inkubátor

V Ostrav -Vítkovicích provozujeme V -
deckotechnický park a podnikatelský inku-
bátor. Inovativním podnikatelským subjek-
t m zde nabízíme vhodné prostory v etn  
dopl kových služeb spojených s jejich 
užíváním. Výhodou je velká koncentrace 
inova ních  rem v prostorách VTP a PI, 
která umož uje vzájemn  výhodnou spo-
lupráci. 

Od po átku fungování prošlo centrem více 
než 150  rem, p i emž v tšina z nich stále 
podniká v regionu. V sou asnosti je celková 
vým ra vnit ních ploch centra cca 11 200 m2. 
Prostory jsou pln  obsazeny, proto probíhá 
rekonstrukce dalších budov, které rozší í na-
bídku o dalších cca 11 300 m2. 

Poradenství, projektové ízení, dotace
Na základ  našich bohatých zkušeností 

s projektovým ízením nabízíme komplexní 
poradenský servis jak v oblasti investi ních, 
tak neinvesti ními projekt . Nabízíme asi-
stenci a pomoc s jejich p ípravou, ízením 
a správou v etn  zajišt ní zdroj  jejich  -
nancování. 

Služby na podporu mezinárodní spolu-
práce a transfer technologií

Jsme zapojeni do sí ové spolupráce v ob-
lasti podpory výzkumu a vývoje a meziná-
rodního transferu technologií. Mezi nejvý-
znamn jší aktivity pat í participace na pro-
jektu Enterprise Europe Network a Regio-
nální kontaktní organizace pro 7. rámcový 
program.

Enterprise Europe Network
BIC Ostrava je partnerem projektu celo-

evropské sít  Enterprise Europe Network 
zam ené na poskytování podp rných slu-
žeb a informací pro rozvoj inova ního pod-
nikání, které v R koordinuje Technologické 
centrum Akademie v d R. BIC Ostrava 
se v projektu zam uje p edevším na pod-
poru mezinárodního transferu technologií. 
V rámci služeb sít  Enterprise Europe Ne-
twork poskytujeme:
–  informace o politikách, programech 

a možnostech  nancování projekt  z pro-
st edk  EU;

–  pomoc p i hledání zejména zahrani ních 
obchodních partner  a partner  pro tech-
nologickou spolupráci; 

–  komplexní služby v oblasti inova ních ak-
tivit; 

–  konzultace a poradenství pro ú ast ma-
lých a st edních podnik  v programech 
Evropské unie pro podporu podnikání, 
výzkumu a vývoje a inovací.

Regionální kontaktní organizace (RKO) 
pro 7. rámcový program v Moravskoslez-
ském kraji

BIC Ostrava spolu s partnery VŠB-TU Os-
trava, Ostravskou univerzitou a spole ností 
Agritec, výzkum šlecht ní a služby plní roli 
RKO pro 7. rámcový program, který je zá-

kladním nástrojem EU pro  nan ní podporu 
výzkumu a vývoje. Zájemci nap . z ad pod-
nikatelských subjekt , výzkumných ústav  
a univerzit mají možnost prost ednictvím 
RKO bezplatn  získat základní informace 
o 7.RP, informace o výzvách, pomoc p i 
hledání partner , konzultace a asistenci 
k p íprav  projekt  nebo se ú astnit infor-
ma ních seminá  a akcí na podporu ú asti 
v 7.RP.

Výzkumn -vývojové centrum pr mys-
lových aplikací (VCPA)

VCPA BIC Ostrava bylo založeno v roce 
2000 s cílem vytvo it podmínky pro vý-
zkumn  vývojové aktivity p edevším ma-
lých a st edních  rem v oblasti hydrauliky, 
pneumatiky a ídících systém  se zájmem 
inovovat své produkty a technologie, které 
ale nemají pot ebné vlastní zázemí a vyba-
vení pro tuto innost.

VCPA má k dispozici jak vysoce kvalitní m -
icí a montážní za ízení a prostory, tak kvali  -

kovaný personál. Mezi specializované služby 
centra pat í nap íklad 3D projektování a kon-
strukce, matematické modelování, návrh, 
konstrukce a montáž prototyp  hydraulických 
systém  a agregát , m ení hydraulických 
obvod , tlakové zkoušky hydraulických za í-
zení, m ení istoty kapalin a další služby. 

Vzd lávání a rozvoj lidských zdroj
Poskytování školení a vzd lávání se pro-

líná všemi innostmi BIC Ostrava. Posky-
tujeme jak technická, tak jazyková školení 
a zejména školení na rozvoj tzv. m kkých 
dovedností, které pr ezov  zkvalitní lidské 
zdroje ve  rm , a to v oblasti komunikace, 
vedení, motivování a osobního rozvoje. Tyto 
vzd lávací akce organizujeme jak vlastními 
silami, tak ve spolupráci s dalšími subjekty. 
Také na tyto aktivity našim klient m pomá-
háme zajiš ovat zdroje  nancování z Evrop-
ských fond .

Podrobn jší informace o spole nosti BIC 
Ostrava a všech poskytovaných innostech 
a službách je možné nalézt na webových 
stránkách www.bicova.cz.

Marek Valdmann
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Studium MCI v R
Vývoj, realizace a výsledky studia 

kreativity a inovací
Máme vždy p ipraveno originální ešení 

p ístupu k zákazník m, službám, výrobk m, 
proces m? Umíme reagovat rychle a p e-
kvapit zákazníka? Umíme skokov  posílit 
kreativitu, to znamená zvládnout p íslušné 
techniky a metody? A kone n  – umíme 
pružn  aplikovat zm ny a inovace vždy, 
když je to nezbytn  zapot ebí?

Pln  v kontextu p ijatého motta této kon-
ference tedy shrnuji: Jsme p ipraveni nabíd-
nout nové strategie, díky nimž vzroste mož-
nost využít nových, originálních, p íležitostí 
a ešení? Improvizace nesta í, imitace už 
v bec, pro konkurenceschopnost a produk-
tivitu našeho podnikání v p íštím desetiletí 
pot ebujeme inovace.

Už z Ba ovy soustavy ízení lze extrahovat, 
že chceme-li hovo it o udržitelném úsp chu 
a konkurenceschopnosti, znamená to vnímat 
sv t integrovan  a procesn . To znamená 
uv domit si, že jsme vstoupili do éry, kdy pod-
nikatelský úsp ch není dán jen ekonomickými 
parametry („pro  t only“), ale do „podnikatelé 
hry“ vstupuje významnou m rou nejen kul-
tura, etika, sociologie, psychologie, ekologie, 
spole enská odpov dnost organizací, ale rov-
n ž tvo ivost a kreativita lidí. 

A op t se nabízí prostá otázka: Jsme 
na tuto novou roli p ipraveni? P esn ji – 
máme v naší podnikové praxi p ipraveny 
schopné manažery, kreativce, vizioná e, lidi 
odvážné a pracovité, vybavené p íslušnou 
znalostí a dovedností? 

Studium kreativity a inovací v R
Možností pro všechny ty, kte í hledají 

rychlá a pom rn  levná ešení, p ípadná 
zlepšení, zm ny i zefektivn ní svých in-
ností a proces , pro ty, kte í hledají  nan ní 
úspory uvnit  svých  rem, p ípadn  se po-
týkají s neustále se opakujícími chybami 
ve svých projektech, je využít ojedin lého 
programu dvousemestrálního studia pro í-
zení rozvoj kreativity a inovací. 

Klí ovým posláním studia kreativity a ino-
vací (MCI – Master of Creativity and In-
novation) je p íprava špi kových specialis-
t  pro oblast inovací a rozvoje inova ního 
potenciálu organizací. Studijní program je 
vyvážen  koncipován pro výrobní podniky, 
služby i instituce ve ejné sféry. Práv  za-
stoupení ú astník  z nejr zn jších oblastí 
p ispívá k obohacení náhledu na problém 
o pohled nezatížený provozní slepotou 
vlastního oboru.

Program se p itom zam uje na n kolik 
základních prvk : 
–  rozvoj osobní a týmové tvo ivosti, zalo-

žený na technikách odbourávání bariér, 
zm ny úhlu pohledu na problém apod.,

–  sou ástí je i trénink relaxace a koncentra-
ce s akcentem na ukotvení prožitk  a do-
vedností uplatnit své schopnosti kdykoliv,

–  neodd litelnou složkou studia je nácvik 
metod a technik používaných pro analýzu 
a ešení problému.
Zám rem studia je, aby každý absolvent 

m l tvo ivost nastavenu do trvale pohoto-

vostní roviny, m l dostatek znalostí k vyu-
žití osvojených metod rutinním zp sobem 
a um l se na ešení koncentrovat tehdy, kdy 
je to zapot ebí.

Vysokou aktuálnost doznává tento mo-
del zejména v sou asném období, kdy 
se m že stát možným ešením sou as-
né krize, práv  zm nou pojetí a výkonu 
manažerských rolí, vedoucích k inovaci 
podnikových proces  ízení, asto spo-
jených s významným snížením náklad . 
To vše však vyžaduje m itelnou zm nu 
toho, co doposud manaže i d lali, vyža-
duje to zásadní zm nu jejich standard-
ního profesního chování, a to zejména 
osvojením si zcela nových, asto netra-
di ních a originálních odborných zp so-
bilostí.

Realizace a výsledky studia 
v období 2008 – 2010

Program studia v jeho pilotní verzi, re-
alizovaný v období 2008/2009 byl ocen n 
v Senátu R estným uznáním v rámci 
sout že INOVACE ROKU 2008.

A kdybychom m li stru n  nastínit vlast-
ní studijní program? V prvním modulu se 
ú astníci seznámí s teorií tvo ivosti, jejím 
pojetím z manažerského i psychologického 
hlediska, s funkcí mozku, bariérami tvo i-
vosti a mohou si vyzkoušet jednoduché rela-
xa ní techniky. Sou asn  absolvují vstupní 
test, který bude na konci studia zopakován, 
aby bylo možné vyhodnotit posun v oblasti 
individuální kreativity. V druhé ásti modulu 
bude v nován prostor nácviku základních 
analýz de  nice problému (SWOT analýza, 
analýza silových polí, 99 otázek) a také vyu-
žívání analogií a asociací pro hledání ešení 
problému.

Druhý modul je zam en p edevším 
na osobní a týmovou kreativitu, na její tré-
nink prost ednictvím nejr zn jších typ  in-
dividuálních a týmových úkol . Ú astníci 
za nou pracovat na odbourávání bariér, bu-

dou seznámeni s principy organiza ní struk-
tury podporující tvo ivé a inova ní prost edí. 
Rozvoj individuální a týmové kreativity bude 
také trénován prost ednictvím um leckých 
disciplín – malba a práce se slovem p ed 
kamerou.

T etí modul se orientuje zejména na ob-
last inova ního inženýrství. Ú astník m 
jsou objasn ny pojmy jako inova ní potenci-
ál jedince a  rmy, inova ní marketing, audit 
inova ního prost edí  rmy apod.

tvrtý modul je ve znamení metody 
TRIZ/ ARIZ, která vede k technickému e-
šení problému prost ednictvím sv tových 
databází patent . Z dalších metod vedou-
cích ke tvo ivému ešení problému je tréno-
vána synektika, která je složit jší kombinací 
analogií a asociací použitých se zacílením 
na ešený problém.

Pátý modul je ve znamení metod v d-
covství a databáze  remních best practises. 
Ú astníci mají možnost si vyzkoušet další 
techniky koncentrace a prohloubit a ukotvit 
ty, se kterými se seznámili již d íve.

Šestý modul p ednášek je manažerské 
rozhodování a kou ink. Nosným tématem 
modulu se stanou inovace, p edevším zp -

soby jak ve  rm  dotáhnout nápady do stá-
dia úsp šné komer ní realizace. Ú astníci se 
také, jako další z technik na ešení problém , 
nau í kreslit a využívat myšlenkové mapy.

Sedmý modul je ur en pro další informa-
ce z oblasti inova ního podnikání, sezná-
mení se s inova ními ády apod. Zárove  se 
také zam í na uplatn ní kreativních metod 
v projektovém managementu, další techniky 
a metody kreativního ešení problém  a ko-
ne n  na prohloubení relaxa ních a kon-
centra ních technik.

Osmý modul zahrnuje další informace 
o tvorb  projekt  – na co dát pozor, jak de  -
novat cíl apod. Dále se ú astníci dozví infor-
mace o systému inova ního podnikání v R, 
technologickém pro  lu R s praktickou ukáz-
kou toho, kde lze na internetu najít praktické 
informace o tomto tématu. Poslední výukový 
den uzavírá opakování synektiky a ú astníci 
se také dozví výsledky srovnávacího testu, 
který na za átku studia mapoval vstupní úro-
ve  kreativity a na konci m í její posun.

V pr b hu studia jsme využili možnost 
p ivítat mezi nás VIP hosty; v rámci ve erní 
prezentace p edstavil svou organizaci a po-
hovo il o svých zkušenostech s kreativním 
ešením problém  generální editel T inec-

kých železáren doc. Ing. Ji í Cienciala, 
CSc., který svou otev eností a up ímností 
rozproudil bou livou diskuzi a ochotn  od-
povídal na dotazy ú astník .
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Nezapomenutelnou byla návšt va Ing. Dany 
Drábové, Ph.D., p edsedkyn  Státního ú adu 
pro jadernou bezpe nost. Téma Budoucnost 
energetiky vyvolalo mimo ádný ohlas a ná-
sledná diskuze se pak protáhla až do pozdních 
ve erních hodin.

Do pam ti ú astník  se jist  nesmaza-
teln  vryl zážitek s dalším s VIP host , Ro-
manem Valí kem, eským a sv tovým re-
kordmanem Guinness World Records, který 
se aktivn  v nuje aplika nímu studiu a vý-
zkumné innosti v oboru p írodních a spole-
enských v d se specializací na E.S.P. (ex-

tra sensorial perception) – mimosmyslové 
vnímání a rozvoj osobnosti. Za jeho pomocí 
ú astníci si mohli ú astníci studia vyzkoušet 
t eba ch zi po skle.

Jak se obléknout pro b žný pracovní 
den, jak zvolit oble ení pro obchodní jed-
nání v odpoledních i ve erních hodinách, 
co se smí a co nap . není p ípustné na ve-
erním rautu p ipravovaném obchodním 

partnerem… s tím vším se ú astníci m li 
možnost seznámit v rámci vystoupení vizá-
žistky, stylistky a módní poradkyn  image 
v jedné osob , Hany Márie Matysové ze 
Studia Vizáž.

Výstupem pro ú astníka po složení certi-
 ka ní zkoušky je osobní certi  kát na funk-
ci manažera kreativity a inovací. Samotná 

certi  ka ní zkouška se skládá ze záv re né 
práce, opat ené nezávislým oponentským 
posudkem, obhajované p ed komisí, z testu 
a volné rozpravy na komisí zvolené téma, 
prezentované b hem studia.

Jak již bylo zmín no, sou ástí výstupu 
pro ú astníka je vyhodnocení jeho pokroku 
v tvo ivosti – srovnání vstupního testu s tes-
tem záv re ným.

V rámci diagnostiky tvo ivých schopností 
ú astník  jsou v rámci tohoto testování hod-
noceny tyto kategorie:

Fluence (Fs) … míra pohotovosti, rych-
losti i snadnosti s jakou se objevují nové 
myšlenky, nápady;

Flexibilita (Fsx) … je míra pružnosti, 
schopnost vid t v ci z r zných úhl , m nit 
d íve nalezené nápady, myšlenky, stanovis-
ka atp.;

Originalita (Os) … je spojena se schop-
ností nalézat nová, neobvyklá, neot elá, uni-
kátní ešení;

Elaborace (Es) … je schopnost dopraco-
vání, zušlecht ní myšlenky, tv r ího po inu.

V pr b hu dvou let již byly pro pod-
mínky praxe p ipraveny tém  t i desít-
ky manažer , a dle dobrozdání jejich 
zam stnavatel  je jejich posun v mnoha 
sm rech i úrovních podnikového ízení 
více než p esv d ivý. Rovn ž p edlože-

né záv re né práce ú astník  a jejich 
vysoká erudice p i vlastních obhajobách, 
opakovan  potvrdily smysluplnost, uži-
te nost a vysokou efektivitu zvoleného 
tématického zam ení tohoto ojedin lého 
manažerského studia.

Autorka lánku s p edsedou Rady kvality R 
Robertem Szurmanem

Nezbývá než doufat, že i noví adepti stu-
dia pro období 2010/2011 budou v záv ru 
studia, ve srovnání se svými p edch dci, 
nemén  aktivní a nemén  úsp šní.

prof. Ing. R žena Pet íková, CSc.
 místop edseda Rady kvality R

TECHFILM a EMTECH 2010
P ed pár dny skon il další ro ník mezi-

národní akce v nované vzd lávání, mé-
diím a technice, kterou uspo ádalo VUT 
v Praze a dovolte mi tedy malé ohlednutí 
nad uplynulým zajímavým týdnem. 

VUT v Praze je prestižní technická vzd -
lávací a výzkumná instituce s významným 
postavením v rámci vzd lávacího a výzkum-
ného prostoru, která p ispívá k rozvoji vyso-
koškolské výuky a  celoživotního vzd lávání 
a jako taková podporuje akce, jejichž cílem 
je zp ístupn ní v dy, techniky a um ní široké 
ve ejnosti. Festival TECHFILM spolu s konfe-
rencí EMTECH vytvá í na univerzit  „specia-
lizované“ kulturn -vzd lávací fórum – prostor 
k setkání odborník , pedagog , student , 
tv rc , uživatel  a zainteresované ve ejnosti. 

Mottem letošního 47. ro níku mezinárod-
ního festivalu TECHFILM a 5. ro níku me-
zinárodní konference EMTECH bylo heslo 
„Studium technických obor  – to je dob-
rá volba!“. 

V rámci celé akce od 13. do 17. 9. 2010 
probíhaly populárn  osv tové prezentace 
dopln né projekcí zajímavých festivalových 
snímk  ur ených jak pro zájemce o studium 
techniky z ad st edoškolských student , 
tak i pro širokou ve ejnost. Cílem populárn  
osv tových prezentací bylo p edstavit zají-
mavé obory, programy a projekty realizova-
né na VUT v Praze a ukázat, že studium 
na technice nemusí být jen suchá teorie 
a že i b hem studia se lze zapojit do zají-
mavých projekt . Program jednotlivých dní 
byl rozd len podle obor :

  inteligentní systémy nejen ve staveb-
nictví a doprav , 

  technologie pro budoucnost, 
  robotika a technologie pro život, 
  ídicí systémy a um lá inteligence, 
  komunika ní a informa ní technologie.

Festival TECHFILM p ivezl letos divá-
k m 82 snímk  z 19 zemí a v mezinárodní 
sout ži snímk  o v d , technice a um ní 
p edstavil porot  24 nejlepších. Grand Prix 
si odnesl populárn -v decký snímek 
z N mecka Chytré rostliny a Cenu rektora 

VUT získal dánský snímek Život na cest  
do vesmíru. V národní sout ži výukových 
produkt  se utkalo 22 program . Nejvyšší 
ocen ní Grand Prix získala Asociace Zá-
chranný kruh se svými interaktivními kurzy 
„Chra  sv j sv t, chra  sv j život“. 

Letošní konference EMTECH nabíd-
la denn  akademické obci a odborník m 

z praxe zajímavá setkání, seminá e i pa-
nelové diskuze.

V úterý ráno se setkali p edstavitelé mana-
gementu naší univerzity na seminá i na téma 
Strategie VUT v Praze. Byly p edstaveny 
a formulovány hlavní body nové strategie 

VUT v Praze a prob hla ilá diskuze o stra-
tegických krocích školy v dob  zvýšené kon-
kurence a úsporných opat ení.

Odpoledne pak prob hla akademic-
ká diskuze na téma, zda je E-learning 
vhodnou cestou ke zm n  zp sobu vzd -
lávání. Programem setkání bylo zejména 
informování o stavu e-learningu na FEL, 
p edstavení e-learningových nástroj  
a systém . Byla zahájena konstruktivní 
diskuze o strategii v oblasti elektronické 
podpory výuky a e-learningu na Fakult  
elektrotechnické.
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V rámci odborného programu konferen-
ce se uskute nil „mezinárodní kulatý st l“ 
na téma využití audiovizuálních médií 
v procesu vzd lávání. Setkání autor  do-
kumentárních snímk , tv rc  výukových 
produkt , univerzitních web  a training pro-
gram , zástupc  vzd lávacích institucí, stu-
dent  a zainteresované ve ejnosti.

Ve st edu 15. 9. se uskute nila ve vzd -
lávacím centru Národní technické knihovny, 
za ú asti koleg  z Anglie a N mecka, velmi 
zajímavá akce – Continuing Education 
Forum 2010. Víme, že další vzd lávání se 
v sou asnosti stalo jednou ze strategických 
sou ástí budoucích konkuren ních výhod 
všech evropských ekonomik. Hranice formál-
ního a postgraduálního studia ztratily sv j 
tradi ní d licí charakter. Spolu s rostoucím 
po tem mezioborových studijních program  
se další vzd lávání stalo nepostradatelnou 
hybnou silou kreativity a inovativních proce-
s . V rámci mezinárodní odborné konference 
se otev en  diskutovalo o formách, druzích 
a programech dalšího vzd lávání ve sv t , 
o jeho bezprost edním vlivu na hospodá ský 
r st a o nutnosti zm nit myšlení v p ísluš-
ných politických kruzích.

Cílovou skupinou byli lidé ídící vzd láva-
cí instituce, akademici vytvá ející inovativní 
koncepty vzd lávání, politici zodpov dní 
za národní a nadnárodní vzd lávací struk-
tury a všichni ti, kte í hodlají podporovat bu-
doucí sm ry a formy dalšího vzd lávání.

tvrte ní odpoledne 16. 9. nabídlo, v Bal-
lingov  sále NTK, zajímavou panelovou 
diskuzi Education and Business Coope-
ration 2010 – mezinárodní odbornou konfe-
renci na téma spolupráce vysokého školství 
s praxí a pr myslem p i výuce technických 
obor . Téma konference deklarovalo nut-
nost p izp sobení vyu ovacího procesu 
aktuálním pot ebám praxe a nalezení no-
vých obor . Program konference p edstavil 
konkrétní projekty (nap .: z Institutu kyber-
netiky VUT, Pro  nitu, Microsoftu, Procteru 
a Gamblu, IBM, Centra pro znalostní mana-
gement FEL VUT, EZu a dalších partne-
r ), vedoucí k zefektivn ní procesu výuky, 
k realizaci spole ných výzkumných projekt  
p inášejících nové dovednosti a profesio-
nalizaci student  sm rem k praktickému 
uplatn ní. Dostate ný prostor byl v nován 

panelové diskuzi. Hosté a diskuté i byli lidé 
z HR a vzd lávacích odd lení  rem, kte-
í se zabývají spoluprací se školami, ídící 

pracovníci vzd lávacích institucí a všichni 
ti, kterých se propojení školství a praxe už 
dotýká, nebo je plánují.

„O d ležitosti kvalitního vzd lávání 
v technických oborech, které bude vycho-
vávat schopné techniky, není v dnešní dob  
pochyb. Napln ní našeho cíle, být prestižní 
technickou vzd lávací a výzkumnou insti-
tucí s významným postavením v rámci sv -
tového vzd lávacího a výzkumného pro-
storu, se uskute uje zejména díky aktivní 
spolupráci fakulty s partnerskými instituce-
mi a  rmami. Další „devízou“ naší fakulty 
je otev enost v i pot ebám sou asné ve-
ejností. Proto jsme také hlavními organi-

zátory akcí jako je mezinárodní konference 
EMTECH a festival TECHFILM, které jsou 
jednou z možností jak podporovat podv -
domí spole nosti o d ležitosti technických 
obor  pro naši budoucnost. “ prof. Ing. Bo-
ris Šimák, CSc., d kan fakulty.

Festival TECHFILM a konference EM-
TECH 2010 se uskute nila v akademickém 
roce, který je jubilejním 60. rokem od za-
ložení Fakulty elektrotechnické na VUT 
v Praze. Program denn  navštívilo více 
než 100 student  st edních odborných škol, 
akce se ú astnili vzácní hosté – kolegové 
z partnerských evropských univerzit (Velká 
Británie, N mecko, Itálie, Špan lsko, Ho-
landsko, Slovensko), osobnosti ve ejného 
života a zástupci managementu spolupra-
cujících  rem a institucí.

Mylada Balounová
výkonná editelka festivalu

FEL VUT, vn jší vztahy PR 

Veletrh komunitárních program  
v Ústí nad Labem 

Dne 16. 9. 2010 se v konferen ním sále 
Krajského ú adu Ústeckého kraje sešli zá-
stupci m st, vzd lávacích a výzkumných insti-
tucí, malých a st edních podnik , neziskových 
organizací a dalších institucí, aby se dozv -
d li o možnostech získání  nan ních zdroj  
pro své projektové zám ry. Byly p edstaveny 

programy Evropa pro ob any, Progress, Da-
phne III, Mládež v akci, Program celoživotního 
u ení, 7. rámcový program EU pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace, CIP: 
Podnikání a inovace a CIP: Inteligentní ener-
gie pro Evropu. V p edsálí konferen ního sálu 
pak probíhaly konzultace s odborníky, kte í 
ú astník m poskytli praktické rady p i p ípra-
v  a realizaci konkrétních projekt . Na stán-
ku Regionální rozvojové agentury Ústecké-
ho kraje se ú astníci seznámili se službami 
a aktivitami krajského zastoupení Asociace 
inova ního podnikání R a projekty Techno-
logický pro  l R, Enterprise Europe Network, 
Clusters Cord a ROHSAB. 

Veletrh, v po adí tvrtý, uspo ádal Ús-
tecký kraj, Eurocentrum Ústí nad Labem 
a partnerské organizace: Regionální rozvo-
jová agentura Ústeckého kraje, Asisten ní 
centrum Most a Europe Direct Most.

Ing. Tomáš Tu ek
zástupce AIP R v Ústeckém kraji

MSV 2010
Ú ast AIP R na 52. Mezinárodním vele-

trhu v Brn  (13. – 17. 10. 2010) byla v letoš-
ním roce zárove  i ú astí na veletrhu URBIS 
INVEST, který byl z obvyklého dubnového 
termínu p esunut na zá í a p ipojen k MSV. 
Tím došlo i k za azení tradi ního seminá-
e Inovace a technologie v rozvoji region  

do doprovodného programu MSV. Veletrh 
byl v letošním roce velmi dob e obsazen vy-
stavovateli a po et odborných návšt vník  
nabral vzestupný trend. AIP R m la na ve-
letrhu sv j stánek v pavilonu A1, stánek . 
022. Tento pavilon hostil výstavu URBIS IN-
VEST a v druhé ásti byl tematicky zam en 
na výzkum, vývoj a vzd lávání. AIP R se 
na stánku prezentovala svými projekty (Tech-
nologický pro  l R, KONTAKT a EUREKA) 
a propagací svých dalších inností, zejmé-
na vyhlášením Ceny Inovace roku 2010, 
rozvíjením Systému inova ního podnikání 
v R a pozváním k ú asti na INOVACI 2010, 
Týdnu výzkumu, vývoje a inovací, která se 
letos koná v termínu 30. 11. – 3. 12. 2010. 
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Materiály AIP R a 2 nejnov jší ísla asopi-
su Inova ní podnikání a Transfer technologií 
byly k dispozici nejen na stánku, ale i v Busi-
ness Centru a Press Centru v pavilonu E. 

Dne 15. 9. 2010 obdrželi všichni vystavo-
vatelé ve svých Informa ních materiálech 
CD ROM TP R verze 10, kterých tak bylo 
rozší eno 1320 kus .

Za AIP R se veletrhu ú astnili st ídav  
J. Kofro , V. Mísa ová, I. N me ková, K. 
Šperlink a P. Švejda. Jejich innost lze roz-
d lit na 4 základní oblasti:
–  ú ast na akcích doprovodného programu
–  uspo ádání seminá e Inovace a techno-

logie v rozvoji region
–  podávání informací a jednání s návšt v-

níky stánku AIP R
–  návšt va vystavovatel , p edání materi-

ál  AIP R a nabídka inova ním  rmám 
k ú asti na Cen  inovace roku 2010

Doprovodný program veletrhu
V pond lí 13. 9. se zástupci AIP R K. 

Šperlink a J. Kofro  zú astnili sn mu Svazu 
pr myslu a dopravy R. P epln ná rotunda 
pavilonu A vyslechla projevy prezidenta SP 

R J. Míla a p edsedy vlády R P. Ne a-
se. V diskuzi se oba p edstavitelé shodli 
na podpo e VaV a inovací a na prioritní pod-
po e sout že o  nance pro tuto oblast.

V úterý 14. 9. prob hla Konference strojí-
renských výzkumných center, na které vystou-
pil K. Šperlink, dále se zú astnili I. N me ko-
vá a P. Švejda. Dalšími navštívenými akcemi 
byl Business Den Ruské federace, kterého se 
zú astnili P. Švejda a I. N me ková a meziná-
rodní konference ízení podniku v krizovém 
období, které se zú astnil P. Švejda.

Seminá  Inovace a technologie 
v rozvoji region

st edu 15. 9. 2010 po ádala AIP R ve spo-
lupráci s ARA seminá  Inovace a techno-
logie v rozvoji region , který se uskute nil 
od 10.00 hodin v Business Centru II, 1. pat-
ro, pavilon E, Veletrhy Brno a. s., v rámci do-
provodného programu veletrh  MSV a Urbis 
2010. Seminá e se zú astnilo 38 odborník  
z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odbor-
ných tým  k inova nímu podnikání v krajích 
a dalších zájemc  o problematiku inovací 
a technologií v krajích R. Seminá  zahájil 
garant seminá e Pavel Švejda, generální 
sekretá  AIP R, uvítal p ítomné a stru n  
zrekapituloval uplynulé období:

  od roku 2002 se scházíme podeváté; 
od roku 2002 plní AIP R v souladu s po-
žadavkem, p edloženým na prvním se-
miná i k této problematice, konaném dne 
23. 4. 2002, metodickou a koordina ní 
funkci p i p íprav  a realizaci regionálních 
inova ních strategii a p i vytvá ení regio-
nální inova ní infrastruktury 

  zm ny termín  p i p íprav  tohoto seminá-
e: p vodní plánovaný v rámci stavebních 

veletrh  24. 4.2010, první zm na s návrhem 
termínu 26. 5. 2010 a druhá zm na – 15. 9. 
2010; za 5 dn  se 20. 9. 2010 uskute ní plá-
nované jednání pracovních tým  AIP R „ 
politika, výchova, regiony“ v Praze 

  seminá  není cílem, ale jedním z prost ed-
k  v rámci ešení projektu Technologický 
pro  l R 

  orgány AIP R schválily 21. 6. 2010 nové 
stanovy AIP R – výzkumné o. s.., plnící 
podmínky Rámce spole enství 

  úprava Systému inova ního podnikání 
v R: zm ny od 21. 6. 2010, aktuální stav 
viz www.aipcr.cz, systém je prezentován 
v ip tt 3/2010 a na stánku AIP R . 22 
v pavilonu A1 

  cíle dnešního seminá e: vým na zkuše-
ností v rámci RIS jednotlivých kraj  a pre-
zentace zkušeností jednotlivých kraj   p i 
p íprav  publikace Inovace a technologie 
v rozvoji region  (k est publikace se usku-
te ní 30. 11. 2010 v 16 hodin na Novotného 
lávce 5, Praha1 p i zahájení INOVACE 2010, 
Týden výzkumu, vývoje a inovací v R. 

Dále následovaly jednotlivé p ísp vky podle 
programu: 
–  Regionální inova ní infrastruktura

Vladimír Gašpar, p edseda ARA, vice-
prezident AIP R: 

   uvedl jednotlivé etapy RIS JMK, aktu-
áln  3. etapa implementace, odkázal 
na lánek v asopise ip tt .3/2010, str. 
31- 32, zhodnotil pokro ilost RIS JMK 
a zmínil p ípravu projektu „Moravian 
Science Centre Brno“, který má za cíl 
vytvo it interaktivní centrum populariza-
ce a propagace VaVaI, jak pro studenty 
tak i širokou ve ejnost.

–  P íklady regionálních inova ních stra-
tegií dvou vybraných kraj :
Královéhradecký kraj
 Miloslav Roman, vedoucí odd lení re-
gionálního rozvoje odboru regionálního 
rozvoje, cestovního ruchu a kultury kraj-
ského ú adu KHK 

   zmínil d vody, cíle a pot eby a  nan -
ní zajišt ní RIS; realizaci RIS (subjek-
ty, cílové skupiny aj.); dále uvedl další 
projekty – Inova ní vouchery, Eranet 
Crosstexnet.

Karlovarský kraj
 Jana Michková, editelka Karlovarské 
agentury rozvoje podnikání 

  RIS v po átcích, schválena v prosinci 
2009, vznikla na základ  analýzy inova -
ního potenciálu  rem karlovarského kraje; 
dále zmínila úlohu lidských zdroj  (v tší 
problém než  nance) a databázi inova -
ních  rem (6 klí ových obor  – d raz 
na láze ství); zám r vybudovat univerzit-
ní kampus – spolupráce s VŠ, zapojení 
do sít  EEN. 

–  Inova ní potenciál R
   V dalším pr b hu seminá e v noval Pa-

vel Švejda pozornost Inova nímu poten-
ciálu R 

   na tomto seminá i nejde o v deckou 
p ednášku, kterou byla moje habilita ní 
p ednáška 14. 2 2008 na v decké rad  
FSv VUT 

 –  Technologický pro  l R (CD ROM 
TP R verze 10; viz www.techpro  l.cz) 

   dnes nejde o výklad jednotlivých ástí, 
i když se jim budu v novat 

   TP R je jednou z forem vyjád ení ino-
va ního potenciálu R 

   stal se jedním z nástroj  prezentace 
R – pr myslová obchodní a v dec-

kotechnická spolupráce – nástroj kom-
plexní, proto náro ný 

   Technologické pro  ly kraj  – jak je p i-
pravovat (i s jinými názvy) 

  –  využití zkušeností p i p íprav  TP 
R od r. 1998 

  –  zajímavá diskusní vystoupení ú ast-
ník  seminá e – Královéhradecký 
kraj, Karlovarský kraj 

  –  obecné – zvláštní – jedine né: struk-
tura dat a spolupráce v rámci Systé-
mu inova ního podnikání v R 

 –  Cena Inovace roku 2010 (brožura 
k dispozici, viz www.aipcr.cz) 

   aktuáln  probíhá 15. ro ník; od r. 1996 
zkušenosti ze 14 uzav ených ro ník  

   kritéria sout že: technická úrove ; 
p vodnost ešení; postavení na trhu, 
efektivnost; vliv na životní prost edí 
(doporu ení k p íprav  p ihlášky jsou 
na uvedeném webu) 

   postup: termín p edání p ihlášek do 29. 
10. 2010; povinná konzultace do 15. 
10. 2010 

   inova ní produkty zahrnout mezi vý-
sledky VaVaI v rámci RIV 

– Diskuse:
 –  Petr Krajá , BIC Brno: ocenil p ípra-

vu jihomoravského projektu Moravi-
an Science Centre Brno, doporu il 
do kapitoly „myšlení“ za adit „psychiku“ 
(emocionální inteligenci, duševno)

 –  Vít H iba, BIC Brno: uvedl souvis-
lost ocen ní „TRIHYBUS“, ÚJV ež 
v rámci sout že Cena Inovace roku 
2009 a letošní Zlaté medaile MSV Brno 
–  Jaroslav Chaloupka, BIC Brno: oce-

nil zm nu chápání pojmu inovace, 
RIS i celé národní politiky i další po-
kra ování aktivit (v d sledku p ipravo-
vaného  nancování v rámci region  
po roce 2013) 

–  Pavel Csank, BermanGroup: kompe-
tence ve  rm , návrh rozší it TP R 
o “m kké aktivity“ 
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V souvislosti se zkušeností p i po ádání 
seminá e je t eba upozornit na neexistující 
koordinaci jednotlivých akcí doprovodného 
programu veletrhu, 15. 9. ve stejném ase 
probíhaly paraleln  3 akce zam ené na ob-
dobnou cílovou skupinu návšt vník . 

 
Podávání informací a jednání ná-

všt vníky na stánku AIP R
P i jednání na stánku AIP R bylo nejví-

ce návšt vník  spojeno s veletrhem URBIS 
INVEST a regiony. Protože se veletrhu zú-
astnila svojí o  ciální expozicí v tšina kraj  
R, byla i jednání s jejich p edstaviteli zam -

ena na problematiku Regionálních inova -
ních strategií, využití Technologického pro  lu 

R a spolupráci s rozvojovými agenturami. 
Další skupinou návšt vník  byli pracovníci 
v deckotechnických park  a lenové Enter-
prise Europe Network CR, kde je AIP R 
asociovaným lenem. Zde se jednalo o jejich 
p íprav  k ú asti na INOVACI 2010. Partne i 
AIP R z vysokých škol, výzkumných ústav  
a inova ních  rem náš stánek neopomn li 
navštívit a jednali o další spolupráci.

Projekt CEBBIS
CEBBIS podpo í spolupráci mezi pod-

niky a univerzitami ve st edoevropském 
regionu

Inova ní sí  CEBBIS
Projekt CEBBIS (Central Europe Branch-

based Innovation Support) spojuje 11 partner  
ze zemí ležících ve st edoevropském prosto-
ru, kte í za ú elem podpory zavád ní inovací 
a zlepšení spolupráce v oblasti technologic-
kého transferu a p enosu výsledk  výzkumu 
do malých a st edních podnik  vytvo ili sí  
p sobící v Ma arsku, Polsku, eské repub-
lice, Rakousku, Slovinsku, N mecku a Itálii. 
Projekt  nancuje Evropský fond regionálního 
rozvoje z programu Central Europe.

Inova ní sít  p edstavují jeden z nejefek-
tivn jších nástroj  k posílení regionálních 
inovací a úrovn  konkurenceschopnosti 
a za ú elem ší ení inovativních technologií 
a výsledk  výzkumu a vývoje do pr myslu 
a na trh zajiš ují aktivní komunikaci mezi 
ú astníky celého inova ního procesu, tedy 
mezi v deckou komunitou, podnikatelskými 
subjekty a  nan ními i regionálními ú ady. 

P ekážky spolupráce
Jak vyplývá ze studie, kterou pro spo-

le nost eská hlava vypracoval Státní 
statistický ú ad, v eské republice tvo í 
podnikatelské zdroje na všech  nan ních 
prost edcích plynoucích do vysokoškolské 
v dy a výzkumu pouhých 0,7 %. V celé ev-
ropské unii je však z podnikatelských zdro-
j   nancováno zhruba 7 % výzkumu a vý-
voje na vysokých školách. Situace v R je 
v bec nejhorší v Evrop . 

„Jednou z hlavních brzd inova ního pod-
nikání je nedostate ná spolupráce mezi 
univerzitami a podniky. Úrove  spolupráce 
mezi podniky a vysokými školami odd luje 
vysp lé zem  od t ch mén  rozvinutých 
a u nás v esku nefunguje tak, jak bychom 
si p áli,“ ekl na zahajovací konferenci pro-
jektu CEBBIS, která se pod názvem Prague 
Summer Confererence on IP & Innovation 
uskute nila 13. zá í 2010 na VUT v Pra-
ze, zástupce Svazu pr myslu a dopravy R 
Radek Špicar. 

Návšt va stánk  vystavovatel
Hlavním d vodem pro návšt vu vybraných 

vystavovatel  bylo oslovení potencionálních 
ú astník  sout že o Cenu inovace roku 
2010. Jednáno bylo s n kolika desítkami ino-
va ních  rem a vývojových pracoviš , mnoho 
vystavovaných výrobk  není ješt  dotaženo 
do stavu okamžitého komer ního využití 
a jsou tedy potenciálem pro další období. 

Letošní 52. MSV byl pro AIP R jako kaž-
dý rok p íležitostí k navázání spolupráce 
s mnoha partnery a hodnotíme jej kladn . 

J. K.

Vladislav Jež ze spole nosti JV Capital Ma-
nagement, další z p ednášejících zahajovací 
konference projektu, upozornil na skute -
nost, že se v esku za ínajícím spin-off pod-
nik m nedostává tém  žádné státní podpo-
ry. P itom pomoc státu p i zavád ní výsledk  
v dy a výzkumu do praxe se státu rychle 
vyplatí. Italský v decký park AREA dostává 
ro n  z ve ejných zdroj  8,5 milion  eur. Ob-
rat všech  rem, které tam p sobí, je ovšem 
asi 170 milion  eur ro n . „Spole nosti tedy 
zaplatí na daních mnohem více, než byla 
p vodní investice,“ popisuje Stephen Taylor, 
vedoucí partner projektu CEBBIS, který zá-
rove  ídí transfer technologií ve v deckém 
parku AREA v italském Terstu.

P íslib zlepšení
Cílem sít  CEBBIS je spolupráci univer-

zitního výzkumu a podnik  podstatn  zlep-
šit. „V eské republice bude možné využít 
zkušenosti nasbírané v jiných partnerských 
zemích,“ íká Stephen Taylor. „P jde vlast-
n  o sdílení informací a zkušeností v oblasti 
inovací. Mezinárodní sí  také p inese nové 
p íležitosti ke spolupráci,“ dodává.

„V první fázi práv  zahájeného projek-
tu plánujeme zejména zmapovat p ekážky 
v procesu p enosu znalostí a zavád ní ino-
vací do malých a st edních podnik  a nalézt 
vhodná ešení, zavést principy sdílení „best 
practice“ a vytvo it nástroje, které v dalších 
fázích usnadní propojování nabídky a po-
ptávky v oblasti inovací na území celé st ed-
ní Evropy. B hem následujících dvou let pak 
v rámci projektu vzniknou v jednotlivých part-
nerských zemích kompeten ní centra, která 
za nou s využitím nových metod a vzniklých 
nástroj  zavád t inovace v malých a st ed-
ních podnicích, monitorovat pot eby  rem 
a propojovat je na výzkumné instituce, které 
mohou nabídnout ešení s vysokým inova -
ním potenciálem“, shrnuje cíle projektu jeho 
komunika ní manažerka, Natálie Šeborová.

Alexandra Hrade ná
Technologické a inova ní centrum 

VUT v Praze

Pozn. redakce:
Uvedeného projektu se z eské strany zú ast-
ují Centrum pro spolupráci s pr myslem Pra-

ha a Technologický park Chomutov. 

P í inou jsou podle n ho pak hlavn  
p edsudky a vzájemná neznalost obou 
stran a systém  nancování vysokých škol 
a v decko-technických institucí. Spoluprá-
ci s podniky pak komplikuje i zp sob ízení 
eských univerzit.
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programy KONTAKT (mezinárodní v dec-
kotechnické spolupráce se zem mi Argen-
tina, Francie, Ma arsko, Polsko, Rakousko 
Slovensko, Slovinsko, SRN), EUREKA, 
Eurostars; INOVACE 2010 Týden výzkumu, 
vývoje a inovací v R; sout ž o Cenu Inova-
ce roku 2010 aj. Na stánku byla k dispozici 
ada informa ních materiál , obr. 1.

Veletrhu se zú astnilo celkem 812 vystavo-
vatel  na ploše 18 768 m2, z toho na 80 zahra-
ni ních spole ností z 20 zemí celého sv ta. 
Nejvíce zastoupenými zem mi byly tradi n  
N mecko, Polsko a Slovensko. Firmy p ed-
stavily své produkty z mnoha obor  spojených 
se stavebním pr myslem, od prezentace špi -
kových technologií, p es stavební materiály 
a stroje, až po vybavení interiér . Výstavišt  
navštívilo v t chto dnech 75 218 návšt vník , 
což i v dob  recese na stavebním trhu potvrdi-
lo silnou pozici veletrhu FOR ARCH.

Veletrh byl slavnostn  zahájen v úterý 
21. zá í za p ítomnosti starosty m stské 
ásti Prahy Let any Ivana Kabického, pre-

zidenta Hospodá ské komory Petra Kuže-
la, nám stka ministra pr myslu a obchodu 
Ji ího Jirky, rektora VUT v Praze Vác-
lava Havlí ka, p edsedy p edstavenstva 
SPGroup, a.s. Pavla Sehnala, generálního 
editele ABF, a.s. Jaroslava ížka, editele 

OT FOR ARCH Daniela Bartoše a dalších 
významných osobností.

Doprovodný program
V rámci doprovodného programu meziná-

rodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2010 
se mohli návšt vníci veletrhu zú astnit dne 23. 
9. 2010 v Konferen ním centru vstupní haly, 
sál 3 i seminá e „Galerie inovací“, který po á-
dala Asociace inova ního podnikání R.

Seminá  zahájil Pavel Švejda, p ivítal 
p ítomné a v p ísp vcích: „Jsme p ipra-
veni na zvládnutí inova ních proces ?“ 
a „K emu slouží Technologický pro  l R 
pro inova ní  rmy?“ zd raznil roli inova ního 
procesu jako celku (vymyslet – vyrobit – pro-
dat), zmínil význam technické úrovn , p vod-
nosti ešení, postavení na trhu s efektivností 
a vlivu na životní prost edí inova ních produkt  
umís ovaných na trh a pot ebu za adit inova ní 
produkty do výsledk  výzkumu, vývoje a inova-
cí v rámci RIV. Dále informoval o ú asti AIP R 
na 10. mezinárodním salonu inovací a investic 

v Moskv  (výstavní ást, inova ní projekty, p í-
prava projektu Analytický portál pro uskute o-
vání esko-ruské v deckotechnické a inova ní 
spolupráce, mezinárodní jury Salonu, jednání 
s partnery – další informace v diskusním fóru 
AIP R ze dne 17. 9. 2010).

V druhém p ísp vku seznámil p ítomné 
s Technologickým pro  lem R, jeho obsahem, 
strukturou a možnostmi jeho využití pro uživa-
tele a zd raznil inova ní produkty jako jeden 
z nejd ležit jších výsledk  – seznam inova -
ních produkt  (sout ž o Cenu Inovace roku se 
koná od roku 1996). Jako p edseda dozor í 
rady ICC R informoval o volb  nového p ed-
sedy ICC R profesora Michala Mejst íka.

Miroslav Dvo ák informoval ve svém p í-
sp vku „Pr myslový výzkum a vývoj v es-
ké republice“ o programech pr myslového 
výzkumu a vývoje Impuls, Tandem a Trvalá 
prosperita; o novém programu TIP (technolo-
gie, informa ní systémy a produkty), cíle pro-
gramu: nové materiály a výrobky, nové progre-
sivní technologie a nové informa ní systémy; 
o právním rámci podpory a  nancování VaV 
a o ve ejné sout ži programu TIP na rok 2011.

Pavel Švejda uvedl prezentace vybraných 
ocen ných inova ních produkt  v sout ži 
o Cenu Inovace roku 2009, zmínil podmínky 
sout že o Cenu Inovace roku 2010 s povin-
nou konzultací p ihlášek do 15. 10. 2010, 
uvedl odkazy na www.aipcr.cz, kde jsou in-
formace o této sout ži.

Milan Pokriv ák ve svém p ísp vku „Mi-
nerální izolace nové generace ze skelných 
vláken vyráb ná technologií ECOSE®-
TECHNOLOGY“ p edstavil  rmu KNAUF IN-
SULATION, spol. s r.o. a informoval o novém 
produktu na p írodní bázi, obr. 2

REDEM 2010
Ve dnech 14. – 16. zá í 2010 se kona-

la v po adí již desátá konference REDEM 
(REsearch and DEvelopment Management 
– Management ve výzkumu a vývoji). V klid-
ném prost edí romantického zámku Hradec 
nad Moravicí odezn lo 8 referát :

Mrá ek Karel, Asociace výzkumných or-
ganizací, Praha: Strategie Evropa 2020 
a R: oblast výzkumu a inovací.

Vacek Ji í – Egerová Dana – Edl Milan, 
Západo eská univerzita, Plze : Inovace 
v MSP – projekty InnoSkills a FASTER

Vacek Ji í, Západo eská univerzita, Pl-
ze : RKO Z U – podpora projekt  VaV EU

Podola Jan – Šíp Jaroslav, Západo eská 
univerzita, Plze : Výsledky výzkumu a vý-
voje podle zákona o podpo e výzkumu, ex-
perimentálního vývoje a inovací

Brejcha Milan, EVIDA Plze : Výzkumné 
myšlení a konání

Kolman David, Grant Garant Praha: Zá-
sady pro využívání výsledk  evropských 
VaV projekt  zú astn nými MSP

Hejsková Vladimíra – Špunda Miloslav, 
MICEP 1. Léka ská fakulta Univerzity Kar-
lovy, Praha: Možnosti ú asti MSP v rámco-
vých programech EU

Kolman David, Grant Garant Praha: Ana-
lýza p íležitostí lobbyingu v Evropském vý-
zkumném prostoru

Mittnerová Anna, VŠCHT Praha: Meziná-
rodní spolupráce ve VaVaI rozvoj lidských 
zdroj , popularizace v dy – Zkušenosti 
z VŠCHT Praha

V rámci programu prob hla i rozsáhlá dis-
kuze na téma „Výzkumné myšlení a konání“, 
která se sice zam ila na n které problémy 
výzkumu a vývoje, ale p erostla v debatu 
o pot ebách vzd lávání nové generace pra-
covník  v této oblasti, zejména z hlediska 
univerzálnosti i specializovanosti student , 
o pot ebách na vzd lání v pr myslu versus 
pot eby výzkumu a vývoje. I když to nebylo 
v náplni konference, další diskuze se vedla 
na téma kvality absolvent  v závislosti na je-
jich po tu, na dopl ování stavu a zvyšování 
úrovn  vysokoškolských u itel . V pr b hu 
diskuze nezazn lo slovo „krize“, pracovníci 
z oblasti VaVaI jsou odjakživa a z principu v ci 
zvyklí ešit problémy za jakýchkoliv situací.

Referáty byly publikovány ve sborníku, kte-
rý vyšel ke konferenci, a který navíc obsahuje 
dv  stat  z pera prof. Jaroslava A. Jiráska „Bu-
doucnost záleží na práci mozku“ a „Kreativní 
práce je a bude pot ebná vždy“. Sborník je 
možné objednat na adrese: J. Štefan, MARQ., 
nám Msgre Šrámka 6, 702 00 Ostrava.

Organizáto i p edpokládají, že další kon-
ference REDEM se bude konat 10. – 12. 
kv tna 2011.

Jan Štefan

FOR ARCH 2010
V Pražském veletržním areálu Let any se 

od 21. do 25. zá í konal 21. ro ník Meziná-
rodního stavebního veletrhu FOR ARCH 
(www.forarch.cz) – nejv tší stavební veletrh 
v Praze, s nejdelší tradicí v R. 

Asociace inova ního podnikání R 
(AIP R) zde m la sv j stánek v hale 1 B 
30, kde prezentovala nejvýznamn jší in-
nosti a projekty AIP R: Systém inova ního 
podnikání v R; Technologický pro  l R; 

Stánek AIP R, zleva P. Švejda, V. Mísa ová, M. Dvo ák, M. Chlumský

M. Pokriv ák, KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
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Ond ej Tyc, STROJÍRNA TYC s.r.o. se 
omluvil z d vodu služebního zaneprázdn -
ní. Jeho p ísp vek „Obráb cí portálové 
centrum FPPC pro p esné obráb ní“ byl 
uveden zaslanou elektronickou prezentací.

V záv ru seminá e prob hla na uvede-
ná témata živá diskuse, která pokra ovala 
na stánku AIP R B 30 v hale 1, obr. 3. In-
formace jsou umíst ny na www.aipcr.cz.

nad ústím tunelu Blanka. Vít zným dílem v ka-
tegorii školních pracích se stal projekt Transfor-
mace Nové galerie, Berlín od Vojt cha Gery-
ka. Dále byla vyhlášena i Cena rektora VUT 
v Praze, kterou již tradi n  p edával osobn  
rektor Václav Havlí ek, Cena architekta Josefa 
Hlávky v kategorii školní práce / studie a Cena 
Stavebního Fóra „Pilot in Architecture“ za ná-
vrh stavby ukazující cestu rozvoje lidských sí-
del, více viz: http://www.youngarchitectaward.
cz/2010/cz/Yaa_2010_vysledky.asp.

Další ro ník mezinárodního stavebního 
veletrhu FOR ARCH se bude konat dne 20. 
– 24. 9. 2011.

VM

Euregia 2010
Kongres s výstavou Euregia 2010 se ko-

nal v Lipsku ve dnech 25. – 27. 10. 2010 již 
posedmé. Hlavním cílem Euregie je pod-
pora rozvoje sídel a region  v Evrop . Této 
akce, konající se v dvouletých intervalech, 
se AIP R ú astní pravideln  od roku 2000, 
v souvislosti s ustavením kraj  R od 1. 1. 
2001. Za tuto dobu došlo ke zm nám, které 
se v letošním ro níku projevily velmi z etel-
n . Zatímco v minulých ro nících byly kon-
gres a výstava tém  nezávislými akcemi, 
na letošní Euregii p evážná ást výstavy byla 
v nována p edstavení projekt  programu 
CENTRAL EUROPE. Projekty z  1. výzvy 
programu byly p edstaveny a diskutovány 
na n kolika konferencích a seminá ích. 

Vystavovatel  bylo 73, kongres naproti 
tomu navštívilo cca 2100 návšt vník  ze 17 
zemí. Stánek AIP R nabízel informace o pro-
jektech a innostech AIP R. U návšt vník  
byl úsp šný Technologický pro  l R, o CD 
ROM TP R verze 10 byl zna ný zájem. 
K dispozici byly materiály SVTP R, publi-
kace V deckotechnické parky v R (2008) 
a CD ROM této publikace byly rychle roze-
brány pro svoji využitelnost p i regionálním 
pohledu na jejich umíst ní. N které ocen né 
produkty z minulých ro ník  Ceny Inovace 
roku jsou využitelné pro revitalizaci a rozvoj 
region  (energetika, ekologie) a odborníci se 
zajímali o kontakty s jejich výrobci. Návšt v-
níci kongresu se zajímali i o možnost ú asti 
na INOVACI 2010. D vodem byl program 17. 
mezinárodního sympozia s výstavou INOVA-
CE 2010 obsahující zajímavá témata i p ed-
nášející a to, že ve výstavní ásti budou p ed-
staveny n které projekty programu CENTRAL 
EUROPE, na jejichž ešení se podílejí lenové 

eské asociace rozvojových agentur a SVTP 
R. Návšt vníci z eské republiky, kterých 

bylo velké procento z vysokých škol (Plze , 
Ústí nad Labem, Praha, Brno, Olomouc) za-
jímal program KONTAKT a další informace 
AIP R ( asopis ip&tt, brožura „15 let AIP R“ 
a Systém inova ního podnikání v R).

Pracovníci AIP R navštívili n které ásti 
kongresu a to zejména konference „Per-
spektivy hospodá ské spolupráce ve st ed-
ní a a východní Evrop “, Evropské politické 
fórum rozvoje region “ a workshop „Hranice 
v Evrop  bez hranic – postavení sasko-
eských pohrani ních oblastí v porovnání 

s ostatními EU-pohrani ními oblastmi“. 
Na kongresu byl nejvýznamn jším hostem 

EU-komisa  pro regionální rozvoj Johannes 
Hahn, který vystoupil na Evropském politic-
kém fóru v dialogu s ministerským p edse-
dou Saska Stanislawem Tillichem a parla-
mentním státním sekretá em na Spolkovém 

Diskuse na stánku, zleva M. Chlumský, 
P. Dzida, P. Švejda

Z dalšího bohatého doprovodného progra-
mu si návšt vníci mohli vybrat nap íklad 5. 
ro ník celostátní konference D ev né sta-
v ní – s cílem, podpo it program d ev ných 
bytových staveb, odborný seminá  „Revita-
lizace bytových dom “, seminá  „Tepelná 
erpadla – nové trendy, ekonomika provo-

zu, praxe“, 4. ro ník odborného seminá e 
„Sportovišt  v R“, „Sout žní p ehlídku 
emesel – SUSO“, jejíž  nále již 14 let or-

ganizuje ABF ve spolupráci s partnery práv  
na FOR ARCHu a další akce, které probíhaly 
i v sálech jednotlivých pavilon .

Vyhlášení cen
V rámci galave era FOR ARCH, který se 

konal dne 21. 9. ve er v Paláci Žofín v Pra-
ze, prob hlo slavnostní vyhlášení vít z  
sout ží GRAND PRIX a TOP EXPO. Cenu 
za nejlepší exponát GRAND PRIX získalo 5 
produkt : Chytrá regulace náklad  ACOND 
THERM –  rma CLIMATEC GROUP a.s., PO-
ROTHERM 44EKO + PROFI DRYFIX –  rma 
WIENERBERGER Cihlá ský pr mysl a.s., 
Mobilní protipovod ové zábrany –  rma 
VOP Dolní Bousov spol. s r.o., Tepelné er-
padlo vzduch/voda BoxAir Inverter –  rma 
MasterTherm tepelná erpadla s.r.o. a expo-
nát SILENT 100 DESIGN –  rma ELEKTRO-
DESIGN ventilátory s.r.o. Dalších 10  rem zís-
kalo za sv j p ihlášený produkt estné uznání. 
Nejlepší expozicí byla ozna ena prezentace 
spole nosti Šimbera s.r.o., viz: http://www.
forarch.cz/2010/cz/tz_oceneni.asp.

Rovn ž bylo slavnostn  p edáno ocen ní 
mladým a za ínajícím architekt m do 33 let, 
kte í se zú astnili sout že Young Architect 
Award 2010. Sout žící podpo il i renomovaný 
mexický architekt Michel Rojkind, který osobn  
p edal cenu autorovi školní práce. P ihlášeno 
bylo 128 prací. Do  nále porota poslala 24 
z nich ve t ech kategoriích – v kategorii Studie 
5, v kategorii Školní práce 12 a v kategorii Re-
alizace 7. V kategorii Realizace porota konsta-
tovala vysokou úrove  standardu p ihlášených 
prací a titul Young Architect Award 2010 p e-
vzala autorská dvojice Št pán eho  a Vít Ši-
mek za soubor projekt  ajový d m Muštelka 
a Létající sauna. V kategorii studie p evzal titul 
od Tomáše Tesa e, nám stka ministra životního 
prost edí, Ji í Opo enský, který je spolu se Št -
pánem Valouchem autorem studie Visutý park 

Z mnoha setkání na stánku AIP R vybíráme 
jednání P. Švejdy s U. Bobem, ICM Chemnitz, 
na druhé fotogra  i je autor tohoto lánku.

ministerstvu dopravy, stavebnictví a rozvoje 
m st Janem Mückem. Hlavním tématem di-
alogu byly perspektivy kohezní a strukturál-
ní politiky EU, která je ve fázi vytvá ení nové 
strategie nazvané Evropa 2020 pro r st.

P íští Euregia se koná v termínu 22. – 24. 10. 
2012 a AIP R na základ  vyhodnocení dosa-
vadních zkušeností plánuje op t svoji ú ast. 
Dává tím také možnost svým len m zde pre-
zentovat regionáln  zam ené projekty.

J. Kofro
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AMPER 2011
– kvalita, tradice a prestiž – AIP R se 
stává odborným partnerem veletrhu
19. ro ník mezinárodního veletrhu elektro-

techniky a elektroniky AMPER 2011, který 
se bude konat ve dnech 29. 3. – 1. 4. 2011 
v Brn , p ináší letos významnou zm nu. 
Tou je p esun veletrhu z Prahy na Výstaviš-
t  Brno. Hlavním d vodem p esunu veletrhu 
AMPER je skute nost, že pražská výstaviš-
t  v sou asnosti svojí kapacitou a úrovní 
nespl ují požadavky odborného technické-
ho veletrhu na skute n  mezinárodní úrov-
ni. Spojením jednoho z nejvýznamn jších 
a nejlépe fungujících výstaviš  ve st ední 
Evrop  a nejv tšího elektrotechnického 
veletrhu ve st ední a východní Evrop  zís-
kává výstavnictví v tomto oboru opravdo-
vou prestiž. Brn nské výstavišt  nabízí ar-
chitektonicky i technicky unikátní prost edí 
o celkové isté výstavní ploše 130 000 m2 
a kvalitu služeb na sv tové úrovni. 

Veletrh AMPER 2011 bude stejn  jako 
v p edešlém ro níku probíhat soub žn  s 2. 
ro níkem veletrhu optické a fotonické tech-
niky – OPTONIKA 2011. Tato specializova-
ná veletržní akce je ur ena p evážn  pro 
spole nosti z oboru vláknové optiky, optic-
kých systém  a laser , ale nap . i z oblasti 
nanotechnologií. 

Tradi ní sou ástí veletrhu AMPER je 
sout ž ZLATÝ AMPER, která hodnotí p i-
hlášené exponáty vystavovatel . 5 expo-
nát  veletrhu AMPER 2011 vyhodnocených 
odbornou komisí, získá prestižní ocen ní 
ZLATÝ AMPER 2011 a titul nejp ínosn jší 
exponát veletrhu. Odborná hodnotící komi-
se bude složená z renomovaných odbor-
ník  z VUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU 
Ostrava, Elektrotechnického ústavu Slo-
venské akadémie vied, EZÚ Praha a op t 
zasedne v mezinárodním složení, takže 
na exponáty bude nahlíženo nejen s ohle-
dem na využití a efektivitu v tuzemsku, ale 
také v zahrani í. 

Partnery veletrhu jsou, stejn  jako 
v lo ském roce, nap . Svaz pr myslu 
a dopravy R, eskomoravská elektro-
technická asociace (EIA), Únia sloven-
ských elektrotechnikov, eská asociace 
telekomunikací, Elektrotechnický svaz 
eský a další. Novými odbornými part-

nery jsou nap . Asociace malých a st ed-
ních podnik  a živnostník , Svaz es-
kých a moravských výrobních družstev, 
Komora pro hospodá ské styky se SNS, 
odborné elektrotecnické asociace ze Slo-
venska a z Polska a také Ascociace ino-
va ního podnikání R a Spole nost 
v deckotechnických park  R.

Sou astí veletrhu bude rozsáhlý odbor-
ný doprovodný program, p i n mž budou 
využity výborné konferen ní možnosti 
výstavišt  Brno a spolupráce s odborný-
mi partnery. Zde bude kladen d raz také 
na inova ní potenciál R, AIP R a SVTP 

R p ipraví ve spolupráci s elektrotech-
nickými fakultami eských VŠ a s dalšími 
partnery samostatný seminá  „Galerie 
inovací“.

Do konce íjna 2010 se na AMPER 2011 
p ihlásilo závazn  více než 350 spole ností 
z R a 15 zahrani ních zemí na celkové is-
té výstavní ploše 9 400 m2. Bližší informace 
– viz www.amper.cz.

J. Brábník

Hannover Messe 2011
Asociace inova ního podnikání R 

(AIP R) se v posledních letech pravidel-
n  ú astní na jednom z nejvýznamn jších 
sv tových veletrh  Hannover Messe (www.
hannovermesse.de), který pokra uje v dlou-
holeté tradici i v roce 2011 ve dnech 4. – 8. 
dubna. Inovace, vize a tv r í aplikace do-
savadních znalostí celého sv ta jsou jedním 
z klí ových moment  úsp šnosti tohoto ve-
letrhu.

V rámci HANNOVER MESSE se v p íštím 
roce p edstaví následujících 13 odborných 
veletrh :

  Industrial Automation (Mezinárodní ve-
letrh pro automatizaci nespojité výroby, 
automatizaci spojitých technologických 
proces  a propojených systém  pro auto-
matizaci budov a výroby)

  MDA – Motion, Drive & Automation 
(Mezinárodní veletrh pohon  a  uidní 
techniky)

  Energy (Mezinárodní veletrh výroby ob-
novitelné a konven ní energie, zásobová-
ní, p enosu energie a distribuce)

  Power Plant Technology (Mezinárodní 
veletrh plánování, stavby, provozu a údrž-
by elektráren)

  Wind (Mezinárodní veletrh za ízení, slu-
žeb a sou ástí pro v trné elektrárny)

  MobiliTec (Mezinárodní veletrh hybrid-
ních a elektrických technik pohon , mo-
bilních zásobník  energií a alternativních 
mobilních ešení v pr myslu)

  Digital Factory (Mezinárodní veletrh pro 
integrované procesy a IT ešení)

  ComVac (Mezinárodní veletrh pro techni-
ku stla eného vzduchu a vakuovou tech-
niku) 

  Industrial Supply (Mezinárodní veletrh 
pr myslových subdodávek a lehkých kon-
strukcí) 

  CoilTechnica (Mezinárodní veletrh vý-
roby cívek, elektromotor , generátor  
a transformátor )

  Surface Technology (Mezinárodní vele-
trh techniky povrchových úprav)

  MicroNanoTec (Mezinárodní veletrh apli-
kované mikrosystémové techniky, nano-
technologie a laseru) 

  Research & Technology (Mezinárodní 
veletrh výzkumu, vývoje a p enosu tech-
nologií)
Bližší informace o nomenklatu e veletrhu 

jsou uvedeny na internetových stránkách 
www.hannovermesse.com.

V roce 2011 bude o  ciální partnerskou 
zemí veletrhu Francie. Následuje po Itálii 
v lo ském roce, Korei v roce 2009 a Japon-
sku v roce 2008.

Klí ovým tématem bude „Inovace pro udr-
žitelný rozvoj“ a Francie se zam í na oblas-
ti energie, mobility a energetické ú innosti. 
Jako pro p edcházející partnerské zem  
nabízí veletrh i pro Francii možnost získání 
nových partner , rozší ení kontakt  a spolu-
práce s dalšími zem mi.

AIP R jako nevládní organizace v oblasti 
inova ního podnikání, se zam í na veletr-
hu Hannover Messe 2011 na poskytování 
informací pro odbornou ve ejnost a zájemce 
o Technologickém pro  lu R a o programech 
mezinárodní spolupráce, jichž se AIP R a její 
lenové ú astní; o konkrétních výstupech vy-

braných úsp šných projekt ; o úsp šných 
ú astnících sout že o Cenu Inovace roku 

2010 a umožní ešitel m vy ešených projekt  
širší komercializaci výsledk  ešení a podpo í 
další vým nu v dc  a výzkumných pracov-
ník , v etn  student  odborných a vysokých 
škol na mezinárodní úrovni.

V minulých letech se prezentace na stán-
ku AIP R zú astnily svými projekty a jejich 
výsledky nap . ASICentrum s.r.o. (integro-
vané obvody a systémy s extrémn  nízkým 
p íkonem a nízkým napájecím nap tím); 
VÚTS Liberec a.s. (stroje a za ízení pro 
zpracovatelský pr mysl v oblastech textil-
ních stroj ); SETUR, MECHANIKA Král v 
Dv r s.r.o. (bezlopatková mikroturbína); 

VUT, Fakulta stavební (výzkumné projekty 
6. RP, COST);  rma KNAUF INSULATION 
spol. s r.o. (minerální izolace nové genera-
ce ze skelných vláken vyráb ná technolo-
gií ECOSE®TECHNOLOGY); STROJÍRNA 
TYC s.r.o. (obráb cí portálové centrum 
FPPC pro p esné obráb ní) aj.

 Zástupci VUT v Praze (Miroslav Sed-
lá ek), eského svazu v deckotechnických 
spole ností (Zora Vidovencová),  rmy RO-
KOSPOL a.s. (Antonín Ko a ) se zú astnili 
p ímo prezentace na stánku AIP R a ada 
dalších stánek navštívila jako návšt vníci.

Na základ  úsp šné ú asti a prezentace 
v minulých letech a v roce 2010 (i úsp šného 
seminá e „Inova ní fórum R“, viz: http://
www.aipcr.cz/hannover-messe-2009-zavery.
asp, který prob hl v rámci doprovodných pro-
gram  veletrhu v roce 2009), AIP R umožní 
prezentaci v roce 2011 také dalším partner m.

Zájemci, kte í mají zájem o prezentaci
–  formou poster  (cca 80 x 120 cm)
–  formou prototyp /model  výrobku 

(rozm ry dle dohody)
–  formou informa ních materiál  (bro-

žur, leták  aj.)
–  p ípadnou ú astí ešitel  projekt  

Kontakt, p ípadn  zástupc  praco-
viš , k vystavované problematice 
na stánku AIP R

kontaktujte prosím Mgr. V ru Mísa ovou, 
e-mail: misarova@aipcr.cz, tel. 221 082 274.

VM

FOR INDUSTRY 2011
Kdo vystavuje na veletrzích – nez sta-

ne bez povšimnutí
Veletrh strojírenských technologií FOR 

INDUSTRY vstupuje v p íštím roce do jubi-
lejního 10. ro níku. Odbornou garanci potvr-
dila Asociace inova ního podnikání R 
a jako mediální partner bude veletrh prová-
zet asopis Inova ní podnikání a Transfer 
technologií. 

V nelehké ekonomické situaci ada pr mys-
lových  rem p ehodnotila n které procesy 
a stále více vyhledává nové efektivní techno-
logie. Jubilejní 10. ro ník veletrhu FOR IN-
DUSTRY 2011 p edstavuje jedine nou jarní 
p íležitost pro prezentaci moderní výrobní 
techniky, progresivních technologií a inova -
ních trend , které mají široké uplatn ní a jsou 
podporou pro hospodá ský rozvoj. 

Veletržní správa ABF, a.s. nabízí vysta-
vovatel m optimální podmínky a varianty pro 
zviditeln ní jejich produkt  i služeb. Cílem je 
vytvo it komplexní platformu pro ešení pro-
blematiky v jednotlivých odv tvích strojírenství 
s prostorem pro technologické spolupráce.

Hlavní m sto Praha, jedna z nejkrás-
n jších evropských metropolí, v sob  navíc 
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spojuje významnou obchodní a pr myslo-
vou k ižovatku s možností kulturního i spo-
le enského vyžití a rovn ž p íležitost pro 
setkání se zahrani ními partnery v místech, 
která nabízejí jak historický p vab, tak i mo-
derní zázemí.

Vid t a být vid n – znamená v asnou 
a kvalitní p ípravou si zajistit nejoptimáln j-
ší podmínky prezentace a podnikatelsky 
úsp šný rok 2011. Vystavovatelé mohou 
vybírat z ady atraktivních ešení, využít 
osobní konzultace a zadat si zpracování in-
dividuální nabídky pro svou ú ast na veletr-
hu FOR INDUSTRY 2011.

Nové obchodní p íležitosti, odborné ko-
munikace, doprovodné programy na aktuální 
témata, p edvád ní moderní trend  a zají-
mavé informace ze sv ta pr myslu najdete 
na FOR INDUSTRY 2011. P idejte se a oslav-
te SVÁTEK STROJÍRENSTVÍ v PRAZE.

V termínu 3. – 5. kv tna 2011 budou 
v Pražském veletržním areálu Let any 
probíhat soub žn  6. mezinárodní veletrh 
povrchových úprav a  nálních technologií 
FOR SURFACE a 6. mezinárodní veletrh 
nakládání s odpady, recyklace, pr myslové 
a komunální ekologie, úklidu a išt ní FOR 
WASTE & CLEANING.

Termín první uzáv rky p ihlášek je sta-
noven na 30. 11. 2010. Využijte zajímavé 
podmínky pro zajišt ní expozice, kde m -
žete osobn  prezentovat Vaši spole nost, 
výrobky i služby.

Více najdete na internetových stránkách: 
www.forindustry.cz, informaci o tomto ve-
letrhu uve ej ujeme v p íloze na str. XI. to-
hoto asopisu. 

Hana Marková

V návaznosti na p edchozí p ísp vek 
Hany Markové z veletržní správy ABF, a.s. 
informuje Asociace inova ního podnikání 
(AIP) R tená e o p íprav  ú asti na tomto 
veletrhu. 

AIP R bude op t plnit roli odborného 
garanta jubilejního 10. Mezinárodního 
veletrhu strojírenských technologií FOR 
INDUSTRY a asopis „Inova ní podniká-
ní a transfer technologií“ roli mediálního 
partnera veletrhu. 

Na p ipravovaném stánku bude AIP R tra-
di n  prezentovat hlavní innosti a projekty:

Systém inova ního podnikání v R; Tech-
nologický pro  l R, verze 11; Regionální ino-
va ní infrastruktura, odborné týmy k inova -
nímu podnikání v krajích; INOVACE, Týden 
výzkumu, vývoje a inovací v R; Cena Ino-
vace roku 2010; asopis „Inova ní podnikání 
a transfer technologií“; p íprava odborník  
pro oblast inova ního podnikání; program 
KONTAKT (Mezinárodní v deckotechnická 
spolupráce); program EUREKA a Eurostars 
a další.

V rámci doprovodného programu ve-
letrhu p ipraví AIP R op t seminá , kde 
budou mít návšt vníci možnost získat 
podrobn jší informace o innosti AIP R 
jako nevládní organizace v oblasti výzku-
mu, vývoje a inovací. Program seminá e 
zve ejníme v prvním ísle „ip a tt“ roku 
2011.

V ra Mísa ová

P ihlášené produkty do sout že o Cenu Inovace roku 2010

P edkladatel Název produktu

Sigma Group a.s., Lutín Napájecí erpadlo KNE 5.1

AdvaICT, a.s., Brno Flow Mon ADS

KD ELEKTROTECHNIKA, a.s., Praha 9    M ni  COMPACT CVK 27 kV pro  ltra n -
kompenza ní za ízení bez transformátoru  

Advanced Materials-JTJ s.r.o., Kamenné Žehrovice  Multifunk ní nát ry FN® s fotokatalytickým, 
samo isticím a  sanitárním efektem

VÚK Panenské B ežany a.s. Drát CuCrTi

NANO IRON, s.r.o., Rajhrad Nano ástice nulamocného železa

Wienerberger cihlá ský pr mysl, a.s., eské Bud jovice POROTHERM 44 EKO + Pro   DRYFIX 

JIHLAVAN airplanes, s.r.o., Jihlava SKYLEADER 600

ENcontrol s.r.o., Losiná Systém ENcontrol

ITC-VÚK, a.s., Panenské B ežany Inovace p i výrob  drátu CuFe

Iveta N me ková
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Inovace z pohledu 
n meckých odborník

Dvoum sí ník „magazin-deutschland.de“ 
p inesl ve svém ísle 4/2010 (srpen-zá í) p e-
hled nejd ležit jších inovací v SRN za léta 
1950-2010. Spolu s nimi publikoval výsled-
ky rozhovor  redaktora Johannese Göbela 
m.j. se dv ma osobnostmi, které ídí d ležité 
n mecké instituce zabývající se výzkumem 
a strategiemi inova ních proces . Pro naše 
tená e p inášíme názory obou expert  spo-

lu s jejich stru ným p edstavením a charak-
teristikou institucí, ve kterých pracují.

„Interdisciplinární týmy podporují 
inova ní klima“

To je kredo Prof.Dr. Marion A. Weissenber-
ger-Eibl, editelky Fraunhoferova ústavu pro 
výzkum systém  a inovací (ISI) v Karlsruhe. 
Specialistka na podnikovou ekonomiku vede 
od roku 2004 na univerzit  v Kasselu katedru 
managementu inovací a technologií.

ISI (Fraunhofer Institut für System- und 
Innovationsforschung) v Karlsruhe je špi -
kovým evropským ústavem v oblasti výzku-
mu inovací a jejich dopad  na rozvoj spo-
le nosti. Ústav zastává pozici nezávislého 
generátoru idejí s využitím ve spole nosti, 
politice a hospodá ství. Pomáhá rovn ž na-
lézat ešení nositel m strategických rozhod-
nutí v SRN v obtížných otázkách.

Z názor  Prof. M.A. Weissenberger-Eibl 
vyplývá:

Pojem inovace je asto prezentován velmi 
úzce jako technická novinka. U nás na ISI jej 
chápeme ší eji, nebo  vedle stránky proces-
ní zahrnuje i souvislosti organiza ní a oblast 
služeb. Proto nezkoumáme jen novost výrob-
ku a jeho uplatn ní na trhu, ale analyzujeme 
sou asn  možné ú inky inovace na služby, 
ostatní oblasti ekonomiky, na sociální systém 
a vlastn  i na celou spole nost.

Za skute nou inovaci považujeme tu, 
která je pln  uplatnitelná na trhu. Aby se to 
mohlo poda it, musí být od prvotní myšlenky 
sledován celý proces, nejlépe systematicky 
naplánovaný. V podniku je nutno vytvo it 
a podporovat strukturovanou inova ní kultu-
ru, ale zárove  zavést i systém ízení ino-
va ního procesu.

K vytvo ení p íznivého klimatu v podniku 
p ispívají interdisciplinární týmy zastoupe-
né inženýry, pracovníky sociáln -v dních 
obor  až po teoretiky, nap . fyziky. Firma jim 
k tomu musí uvolnit dostate ný prostor. Ne-
smí chyb t odvaha: Ur ité procesy musí b -
žet i tehdy, když se snad nezda í napoprvé.

Jako p íklad zda ilé inovace je možno 
uvést keramickou brzdu v automobilovém 
pr myslu. P edstavuje radikální krok p echo-
dem na nový materiál za sou asného zvý-
šení brzdícího výkonu. Navíc je p íkladem 
toho, jak lze malými technickými zm nami 
vyvinout nové vlastnosti materiálu, který lze 
uplatnit i ve zcela rozdílných oborech.

Inovativnost n meckých  rem dochází uzná-
ní i v zahrani í. V žádném p ípad  se nejedná 
pouze o výrobkové inovace, ale o komplexní 
ešení. Jde o kombinace výrobk  s obchod-

ními modely doprovázené nabídkou služeb. 
Za obory budoucnosti považuji interface mezi 

biotechnologií, nanotechnologiemi a informa -
ními technologiemi. Zde je z ejmé propojení 
mezi výrobkem, službami a obchodními mo-
dely. Zajímavé je, že p edevším klasické stro-
jírenství a automobilový pr mysl rozpoznaly 
potenciály v této oblasti jako nové možnosti. 
Odv tví zde ukazují své silné stránky, rozši ují 
know-how a tak rozvíjejí nové technologie.

„Pot ebujeme ešení 
pro nové trhy“

Tak zní motto informatika Dr. Franka Rie-
menspergera, experta na úsecích úsp šných 
podnikových strategií, megatrend  a analýz. 
Dr. Riemensperger pracuje od roku 1989 
pro mezinárodní poradenskou spole nost 
Accenture. Od listopadu 2009 je p edsedou 
zemského uskupení Accenture zahrnujícího 
SRN, Rakousko a Švýcarsko a editelem této 
spole nosti v N mecku.

Spole nost Accenture zam stnává kolem 
190 000 pracovník  v 52 zemích. Její ro ní ob-
rat dosahuje 22 miliard USD. Je specializová-
na na poradenství manažer  a poskytuje tech-
nologické a outsourcingové služby pro podniky 
a organizace z r zných odv tví ve více než 120 
zemích. Spole nost nap íklad radí zákazník m 
z oblasti elektroniky,  nan nictví nebo zdravot-
nictví. Pomáhá zejména p i mapování nových 
trh  a podporuje koncerny p i vytvá ení nových 
podnikatelských model  a strategií.

Z názor  Dr. Riemenspergera:
N mecko vytvo ilo p íznivé podmínky pro 

výzkum a vývoj. V mezinárodním m ítku 
ovšem p ichází nové sout žení o myšlenky 
a koncepce pro tržn  zralé produkty. Proto se 
SRN musí, pokud chce udržet svou vysokou 
exportní schopnost, orientovat na megatrendy, 
nap íklad na rychle rostoucí prahové ekono-
miky s velkými skupinami spot ebitel . Proto 
 rma Bosch založila v as své výzkumné cent-
rum v Indii, které vyvinulo pro indický miniauto-
mobil „Nano“ vst ikovací systém. Ten vycházel 
ze známé technologie, ovšem p izp sobené 
místnímu trhu. Nemusíme totiž neustále hledat 
nové technologie, ale m li bychom více p e-
mýšlet o tom, jak p em nit práv  vynalezené 
na ešení adekvátní pro nové trhy.

U vynález  hraje N mecko první ligu. 
V našich silných odv tvích jako jsou strojí-
renství, investi ní celky nebo automobilový 
pr mysl naleznete mnoho inovativních pod-
n t . Co se však práv  m ní, jsou rámco-
vé podmínky. Zem , jako je ína, registrují 
stejné množství nebo i více patent  než my. 
U nás musíme uvažovat hlavn  o tom, kam 
zam it naši úsp šnou inova ní podnikovou 
kulturu práv  vzhledem k t mto výzvám.

Podnik m bych poradil, aby do svého 
podv domí zakotvily kontinuitu dalšího vý-
voje svých výrobk , jejichž pomocí cht jí 
získat nové trhy. Je nutno respektovat me-
gatrendy. Dobrým p íkladem je  rma Schott 
Ceran, která letos získala N meckou cenu 
za inovace. Podnik vyvinul moderní techno-
logii výroby sklokeramických varných desek. 
Jde o technologii environmentáln  p íznivou 
s novými konstruk ními prvky doprováze-
nou mezinárodním marketingem. Schott 
tak integroval do svého hlavního výrobního 
programu aspekt udržitelnosti. Pro mne to 
p edstavuje inovaci v nejlepším smyslu, ne-
bo  jasn  vymezuje konkuren ní výhody.

Z pozice N mecka je nezbytné vyvíjet 
dále výrobky s vysokou p idanou hodnotou 
pro prodej a p ipravovat systémová ešení. 
Tak Siemens vyvinul novou plynovou turbi-
nu, která patrn  ovládne sv tové trhy. Do-
mnívám se, že  rma nebude prodávat jed-
notlivé turbiny, ale bude dodávat plynovou 
elektrárnu jako investi ní celek. A nebude ji 
jen stav t, ale snad i provozovat.

Vladimír Talášek

Invence a inovace
P evrat podnikového ízení záleží 

hlavn  na práci mozku
Jestliže Gary Hamel, nyn jší hv zda sv -

tového manažmentu, vložil do své knihy 
o budoucnosti podnikového ízení, že se 
chystá jeho totální p evrat, m lo by to z ej-
m  vyvolat alarm. Ale je naopak klid. Autor 
vysv tluje: jak to mají pochopit, pokud se 
zabývají n ím jiným? Podnikatelé a mana-
že i budou pot ebovat tak patnáct let, než se 
vžijí do nových pom r . Z tisíce amerických 
podnik  snad jeden má vedení schopné í-
dit podnik v novém sm ru.

Co vyvolává nezbytnost p evratu? Gary 
Hamel má na z eteli st ídání rozhodujících 
produktivních sil – od materiálních (v minu-
lém století hlavn  techniky) k intelektuálním. 
Po-krok závisí na práci mozku. Už dobrých 
ty icet let takové možnosti projevuje infor-

ma ní technika (Intel: každých jeden a p l 
roku se zvýší kapacita ipu na dvojnásobek 
a náklady klesnou na polovinu). V devade-
sátých letech se ujal internet a mobilní tele-
fonie. Zlomové inovace zm nily spole nost. 

A budou ješt  víc m nit spole enské po-
m ry. Automobilky p ipravují vysoce výkonné 
motory, pohon na alternativní látky, hybridní 
stroje, rozvíjí se nanotechnika, a naopak se 
víc pracuje v kosmickém m ítku, lé ení ady 
t žkých chorob se stává možným, ást chirur-
gie už používá robot  a je „jednodenní“atd. 
Jde ovšem také o to, aby se p em nila všeo-
becná praxe a stala se vysoce produktivní.

A koli po t i desetiletí se ízení technologic-
ky m ní, produktivita práce stagnuje. To sv d-
í o závažn jší poruše práce. Soudobá teorie 

odhaluje rostoucí rozm ln ní, p echodnost 
a nejistotu práce (precarization) jako jednu 
z p í in krize. Druhým initelem nové krize se 
stal p evrat ekonomické funkce kapitálu a  -
nancí (  nancialization). Zatímco d ív kapitál 
inicioval pohyb  nancí prost ednictvím pro-
duktivního investování, dnes masa zisku se 
tvo í p ímo z  nancí bez produktivního rámce. 
Finance jsou v šíleném pohybu (každý den 
p edstavují  nance v ob hu objem všech ban-
kovních depozit), aniž by se – aspo  v n ja-
kém p im eném pom ru – produkovalo n co 
materiáln  nového a užite ného.

Stále hledáme n jakou jednotlivou p í inu 
krize, která jednou ustupuje, a pak znovu do-
léhá. Úzkostliv  sledujeme, zda se už zvedá 
HDP, ale p itom neklesá nezam stnanost, 
musíme se zabývat energetikou, varují nás 
poruchy p írody a životního prost edí, máme 
starosti s potravinami a výživou, s obavami 
sledujeme pokles vzd lanosti a tak dále. 
Když po átkem t icátých let dolehla velká 
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krize na Ameriku (ostatn  tam také vyvola-
ná), nehledali jen jednotlivost, ale vypraco-
vali mnohostrannou politiku „nového úd lu“ 
(new deal). Krizi vid li jako p ed l.

Naléhavá pot eba odborn  a v decky na-
stolených produktivních sil se poci uje už delší 
dobu. Avšak proti tomu p sobí o ividný pokles 
vzd lanosti, opušt ní teoretické práce a nad-
m rný prakticismus, rozší ené pole korupce, 
která se stala snadnou cestou k bezpracným 
zisk m, slabost justice, jež skoro v bec nedo-
káže postihnout všeobecn  známé ekonomic-
ké zlo iny, úniky p ed dan mi (z toho 250 000 
 rem p evedlo svá sídla do výhodného zahra-
ni í) a tak dále. P es narušení spole enského 
po ádku se dosahovaná ekonomická úrove  
musí jevit jako p ijatelná (a koliv mezinárodní 
konkuren ní po adí, jež ješt  v osmdesátých 
letech bylo kolem dvacátého místa, kleslo 
n kam do ty icátého až ty icátého pátého 
místa; podle Sv tového ekonomického fóra 
a jeho výro ních zpráv, zahrnujících 98 % sv -
tové produkce).

Nástup k intelektuálním produktivním silám 
pro nás znamená až t žko p edstavitelný ob-
rat. Jsou podniky, které na této cest  pokro ily. 
Jenže v tší ásti o to ani nejde. Sta í, že jedno-
duše, s pomocí prostých praktik, dosahuje zisk. 
Mnozí ani na víc nemají. Snižují výrobu a ob-
chod, propouští zam stnance. Kdyby z stali 
na posledním míst , ale dosahovali snadný 
zisk, sta ilo by to. Bude t eba, aby zaniklo víc 
 rem, než se souvislost mezi výkonností a vý-
nosem stane srozumiteln jší (a také k tomu 
bude t eba po ádek a justice). P echod k p e-
vaze intelektuálních produktivních sil není na-
tolik snadný, že nyní to d láme tak, a od zít ka 
jinak. Za ínat je t eba u vedení. U podnik , jež 
se dostanou do vlivu vyšších mozkových náro-
k  – to nebudou hned všechny, ale podíl bude 
stoupat – bude záležet na intelektuáln  talento-
vaných lidech. Dojde asi k pom rn  rozsáhlým 
vým nám. Bez toho se p evrat neobejde. N co 
podobného dolehlo na ízení v t icátých letech, 
kdy tradi ní podniky byly st ídány korporace-
mi: nové vedení, nové metody (case method), 
nové vzd lání (MBA) a nové školy (Graduate 
School of Business). Nadcházející p em na 
ízení není menší.

Možná, že jeden další rys stojí za p ipomenu-
tí: inovace v ohromném rozsahu jsou p ízna -
né pro proslulou koncentraci „mozk “ v Silicon 
Valley mezi San Franciskem a Los Angeles. 
Ale a koli se inovace chrlí, a prvenství m že 
být kolísavé, soudních spor  je nao-pak málo. 
Nejv tší švindle bují tam, kde jsou pom ry pro-
sté, nechají se skryt  manipulovat.

Od v tšiny „nouveau riches“ získáváme 
úžas nad množstvím akumulace, ale st ží 
n jaké spole ensky cenné myšlenky.

V tšina podnik  se rozhoduje sledovat zblíz-
ka konkurenci z hlediska její inova ní schop-
nosti, aby se hned se znalostí v ci dov d ly, 
na em se pracuje a co bude nového. A také, 
aby se v as samy mohly orientovat a vyhnout 
se st et m. „Konkuren ní zpravodajství“ (com-
petitive intelligence) vzniklo p ed dvaceti p ti 
lety v americkém prost edí a tisíce amerických 
podnik  se p idružilo. Název „intelligence“ 
m že p ipomínat „špionáž“, ale sdružení má 
p ísná a dodržovaná etická pravidla. Ovšem 
jako málokterá válka se obešla bez zrady, ani 
konkurence toho není prostá. I proto se vyplatí 
sledovat trh z konkuren ního hlediska. 

Vyhlídka na velké zlomové inovace bývá 
malá, avšak velké inovace tvo í „hnízda“, 
bývá možné odvozovat vlastní „odšt pky“. Ty 
tvo í naprostou v tšinu inova ního hnutí.

Také proto je t eba sledovat konkuren ní 
snahy a hledat možné p íležitosti. Nedávno 
tisk odhalil, že novátorská Nokia, lídr mobilní 
telefonie, tak dlouho p ehazovala nový druh 
internetu, až ji konkurence p edešla. Vnit ní 
útvary se nemohly rozhodnout, zda se dát 
do rizika novoty, nebo se držet starého, ale 
– jak se zdálo – jistého. Tisk uzav el, že by-
rokracie nebují jen v nevýkonných státních 
aparátech, ale ochromuje i podniky.

P ipomenout je t eba, že „inovace“ (z lati-
ny) jsou srozumitelné, avšak mohou se také 
brát jako jakákoliv novota. Takových napadne 
každému hned n kolik, když se jen rozhlédne 
a zamyslí. „Otec novací“ Joseph Schumpeter 
(rodák z moravské T ešti) kladl d raz na to, 
aby inovace m nily zp sob angažování ka-
pitálu a vedly k vyšší produktivit . „Tvo ivá 
destrukce“ (creative destruction) íkal pod-
stat  inovací: je t eba „bo it“ výrobní proces, 
aby bylo možné vym nit opot ebovaný kapitál 
(techniku, materiál, kvali  kaci, organizaci…) 
a „tvo it“ nový, produktivn jší výrobní proces.

Pr zkumy invence a inovace p irozen  
dokazují nepom rnou p evahu poznání 
a nápad  nad realizovanými inovacemi. 
Kdo a jak má tedy dbát na zkrácení tohoto 
p evodu?

U nás stále bují p edstava, že kdo p ijde 
na n co nového, má se postarat o realizaci. 
Tak mohl vzniknout nápad, že ústavy Aka-
demie mají mít volnost v zavád ní do praxe. 
Jenže Akademie nemá lidi – s výjimkami – 
zkušené v praktickém podnikání. 

Americké výzkumy ukázaly velkou roz-
manitost vztah  poznání a praxe, ale ve vel-
kém zjednodušení ukazují tento obraz: Po-
díl v dy – 25 %, podíl expert , kte í doporu-
í rozsah, priority, postup také 25 %, podíl 

podniku, který dopracuje praktické uplatn -
ní a nese inovaci na trh, s nad jí i rizikem, 
celkem 50 %. Podnik, nikoli v da rozhoduje 
o p ínosu poznání.

N které podniky mají vlastní v du, vý-
zkum a vývoj (u nás z d ív jších 150 000 
lidí z stalo kolem 25 000), ale i ty, vlastn  
všechny, udržují vztahy s kreativní v dou, 
asto rovn ž k ní  p ispívají a s ní spolu-

pracují. To je plodný ov ený vztah. Práv  
takový je t eba povzbuzovat. 

Hledejme mozek, zam stnávejme mozek, 
organizujme spolupráci mozk , uvol ujme 
mozku cestu. 

Jaroslav A. Jirásek

Dosavadní zkušenosti 
projektu PROINCOR

Tento projekt je velmi p ínosný pro malé 
a st ední podniky (MSP), nebo  inova ní 
audit je vst ícný jak po stránce technické, 
tak i po stránce  nan ní. Obdobné audity 
ve vysp lých Evropských zemí stojí p es 10 
tisíc Euro, kdežto inova ní audity v eské 
republice v rámci projektu PROINCOR, bu-
dou MSP poskytovány za cenu služeb 300 
Euro. Cena služby bude dokladována po-
tvrzením MSP, že daný MSP erpal službu 
v rámci De minimis ve výši zmín ných 300 
Euro což u  rem, které ne erpaly evropské 
dotace, nebude žádný problém.

Projekty v rámci CENTRAL EUROPE 2013, 
kam projekt PROINCOR pat í, jsou p ínosné 
i pro ešitele spole ností zapojených st edo-
evropských zemí – nebo  projekt zvyšuje za-
m stnanost odborných pracovník , p ináší 
do regionu  nan ní efekt pro externí  rmy, 

které se do projektu zapojí formou služeb tlu-
mo nických, p ekladatelských, dále i za pro-
nájem sál  a seminárních místností, v etn  
cateringových služeb a v neposlední ad  i pro 
bankovní domy pokud poskytnou p eklenovací 
úv r na nezbytné p ed  nancování projektu. 

Úrok z p eklenovacího úv ru není zane-
dbatelnou ástkou vynaložených náklad  
a jeho negativní stránkou je, že dle pravi-
del programu CENTRAL EUROPE 2013 je 
složkou neuznatelnou. V bec s bankami 
jsou problémy s poskytováním p ekleno-
vacích úv r  pro neziskové organizace 
na mezinárodní projekty, jelikož ve v tšin  
p ípad  nemají banky metodiku jak tento 
úv r poskytnout.

V projektech v rámci CENTRAL EURO-
PE 2013 jsou náklady zp tn  propláceny 
ve výši 85%, zbývající ást 15% je ástka, 
kterou si musí ešitel do  nancovat z vlast-
ních zdroj  tzv. ko  nancování.

Monitorovací období je šestim sí ní 
a za toto období ešitel p edkládá monitoro-
vací zprávu, která obsahuje  nan ní a v c-
nou složku ke kontrole p íslušnému CRR 
(Centru pro regionální rozvoj) dle krajské 
p íslušnosti. Toto CRR má na vyhodnocení 
termín cca 2 m síce, a pokud je vše v po-
ádku, p edá vedoucí partner za všechny 
ešitele ( projektové partnery) žádost o plat-

bu na JTS (Jednotný technický sekretariát) 
ve Vídni. Zde už je na JTS za jak dlouho 
vedoucímu partnerovi  nan ní hotovost 
odešle – od vedoucího partnera je  nan ní 
ástka jednotlivým projektovým partner m 

zasílána obratem.
Projekt PROINCOR je na za átku své ak-

tivity – o  ciáln  byl zahájen v dubnu 2010, 
první monitorovací zpráva byla p edána 
na CRR k 31. 10. 2010 a v sou asné dob  
je posuzována za každého ešitele na p í-
slušných CRR.

Oba ešitelé za eskou stranu a to jak 
ARR Liberec, tak BIC innovation, z.s.p.o. 
v Brn  o ekávají hladký pr b h plateb 
z JTS ve Vídni, nebo  doba ešení projektu 
je 3 roky a velké výkyvy v platbách by mohly 
ohrozit plynulost ešení projektu.

Jisté obavy zde samoz ejm  jsou a to 
z minulých praktických zkušeností BIC in-
novation, z.s.p.o., které eší v rámci p íhra-
ni ní spolupráce s Rakouskem pod vede-
ním RHK Brno projekt „Econet innovative“ 
v rámci spole ného Rakousko- eského 
programu „Evropská územní spolupráce 
(EÚS) 2007-2013, který je hodnocen a pro-
 nancováván obdobnými mechanismy jako 
program CENTRAL EUROPE 2013. V tom-
to projektu p išla s obrovským zpožd ním 
první platba z JTS ve Vídni a to až za 20 
m síc  od zahájení projektu. V sou asné 
dob  je už p edána t etí žádost o platbu, ale 
druhá žádost má skluz tém  p l roku a pe-
n žní prost edky jsou stále v nedohlednu.

Problematika zp tného  nancování mezi-
národních projekt  a oddalováním plateb se 
stává závažným problémem, což za íná od-
razovat potenciální zájemce a to nejen es-
ké, tak i st edoevropské vstupovat do nov  
vyhlašovaných mezinárodních projekt .

Na tuto problematiku jsou ešiteli meziná-
rodních projekt  upozor ovány jak krajské, 
tak centrální ídící orgány, ale zatím bez vý-
razného zlepšení, to je samoz ejm  k velké 
škod  k významu mezinárodních projekt  
a ú asti eské republiky jako ešitele.

Vít h iba, BIC innovation, z.s.p.o.
Robert Rölc, ARR Liberec
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API – Akademie produktivity a inovací (3)

Odborný asopis Úsp ch (3) 
Studium MCI v R (4)

KONFERENCE – SEMINÁ E – VELETRHY – VÝSTAVY
URBANUS 2009 (1)
Student business forum 2009 (1)
Finan ní instrumenty pro inovace, výzkum a vývoj (1)
Internetový marketing pro inova ní  rmy (1)
Prom ny Evropy 2010 (1)
FOR INDUSTRY, FOR WASTE a FOR LOGISTIC 2010 (1, 2)
Hannover Messe 2010 (1, 2)
ASME Turbo Expo 2010 (1)
EUREGIA 2010 (1, 4) 
Workshop VUT 2010 (2)
B loruské pr myslové fórum 2010 – o  ciální ú ast R, Minsk (2) 
NANOCON 2010 (3)
Mezinárodní technologická burza p i konferenci NANOCON 2010 (3)
Den v dy na pražských vysokých školách (3)
FOR ARCH 2010 (3, 4)
Konference ETS´10 (3)
Univerzity po ádaly statistickou konferenci (3)
Konference Ministr  programu EUREKA (3)
Šanghaj 2010 – konference IFIA, EXPO 2010 (3)
IENA 2010 – nabídka ú asti (3) 
TECHFILM a EMTECH 2010 (4)
Veletrh komunitárních program  (4)
MSV 2010 (4) 
Projekt CEBBIS (4)
REDEM 2010 (4)
AMPER 2011 (4)
HannoverMesse 2011 (4)
FOR INDUSTRY 2011 (4) 

CENA INOVACE ROKU
Charakteristika produkt  „Cena Inovace roku“ 2009 (1)
Charakteristika produkt  „ estná uznání“ 2009 (2)
Charakteristika produkt  „Ú ast v sout ži“ 2009 (3)
P ihlášené produkty do sout že o Cenu Inovace roku 2010 (4)
 

ZKUŠENOSTI – DISKUSE
Seminá  na jedni ku (1)
Kam také mizí peníze na VaV (1)
Úvaha o zvláštnostech ínského trhu (2)
Inovace ve službách (2)
Evropské inova ní centrum CSC (2) 
Projekt OPVK „Podpora efektivní spolupráce biomedicínských 
obor “ (3)
Kvalita výzkumu v nestátních podnicích (3)
Siemens a projekt EUPRO (3)
Projekt „Vzd lávejte se!“ (3)
Pokyny autor m ip tt (3) 
Inovace z pohledu n meckých odborník  (4)
Invence a inovace (4)
Dosavadní zkušenosti projektu PROINCOR (4)

Systém inova ního podnikání v R k 21. 6. 2010 (3)

STAVEBNÍ VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2010 (4)

REJST ÍK OBSAHU IP & TT 2010 (4)

POD KOVÁNÍ (4)

P ÍLOHA TRANSFER TECHNOLOGIÍ
Klub inova ních  rem (1, 2, 3, 4)
EUREKA a Eurostars (1, 2, 3, 4)
KONTAKT – program v deckotechnické spolupráce v roce 2010 
(1, 2, 3, 4)
Cena Inovace roku 2010 (1, 2, 3)
FOR INDUSTRY 2010 (1)
Technologický pro  l R – akce v krajích R (2)
Cena Inovace roku 2011 (4)
Webová stránka SVTP R (4)
FOR INDUSTRY 2011 (4)
Nabídka ip tt 2011 (4)

46 4/2010

vnitrek IPTT IV 2010.indd   46 19.11.2010   14:49:16
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná



Vložená p íloha
Anketa „20 let SVTP R“ (2)
Str. 1 – 8 – innosti a projekty AIP R (3)

AUTO I ip tt
BABICKÁ Zuzana (2)
BALOUNOVÁ Mylada (4)
BARTÁK Ji í (1, 2)
BARTKOVÁ Hana (3)
BENEŠ L. (1)
BERANOVÁ Eva (1)
BILSKÝ Lubomír (4)
BLAŽEK Lukáš (1)
BLAŽKA Marek (1, 2, 3, 4)
BRÁBNÍK Ji í (4)
B USKOVÁ Pavla (3)

ERNÁ Eva (3)
DASTYCH Milan (3)
DITTRICH Martin (1, 2, 4)
DIVIŠ Pavel (1)
DLOUHÝ Pavel (1, 2, 3, 4)
EDL Milan (4)
EGEROVÁ Dana (4)
FABIÁN B etislav (2)
FERRIERES Vincent (3)
FIALA Petr (4)
GAŠPAR Vladimír (3)
GOTTWALDOVÁ Klára (1)
GREGOROVA Adriana (4)
GRIGA Miroslav (4)
HALADA Svatopluk (1, 2, 3, 4)
HAMPL Ond ej (2)
HANUS Daniel (1)
HERINEK Ji í (3)
HRADE NÁ Alexandra (4)
H IBA Vít (4)
HUBÁ EK Jaroslav A. (3)
JANÁKOVÁ Michaela (3)
JANE EK Miroslav (1, 2, 3)
JEDLI KA Miroslav (2)
JIRÁSEK Jaroslav A. (4)
KINZLOVÁ Petra (2)
KLEMENTOVÁ Jana (3)
KOCOUREK Alois (1)
KO ÁRKOVÁ Jaroslava (1, 2, 3, 4)
KOFRO  Jan (1, 2, 3, 4)
KONE NÝ Petr (1)
KOLLER-BREITENBACH Hannelore (2)
KOTULI  Cyril (2)
KRACÍK Lukáš (1)
KRÁLOVÁ Blanka (3)
KUBELKA Erik (3)
KUBU Eduard (4)
LAKOMÝ Jaroslav (3, 4)
LAZAREVI  Žarko (4)
LEJ KOVÁ Kv ta (2)
MAGDOLEN Valentin (3)
MÁCA František (1)
MAN Ond ej (4)
MARTINEC Josef (1, 2, 3, 4)

MAŠKOVÁ Petra (4)
MATÚŠ Peter (1)
MERUNKA Vojt ch (1)
M Š ANOVÁ Dana (4)
MICHALEC Roman (4)
MICHKOVÁ Jana (2, 3)
MICHNA Štefan (2)
MITTNEROVÁ Anna (2, 3, 4)
MÍSA OVÁ V ra (2, 3, 4)
MRÁ EK Karel (1, 2, 3, 4)
MRÁZ Josef (1)
MURO  Zden k (3)
NEUMAJER Václav (3)
N ME KOVÁ Iveta (1, 2, 3, 4)
NOVOTNÝ en k (1)
Ochatt Sergio (4)
PAVKO Aleksander (1)
PETR Tomáš (3)
PET ÍKOVÁ R žena (1, 4)
PICHOVÁ Alena (2)
PLESAR Milan (2)
POKORNÁ/MARKOVÁ Hana (1, 2, 4)
PORADA Viktor (1)
PORÁK Petr (2)
PROCHÁZKA Lukáš (1, 4)
PROCHÁZKOVÁ Lýdie (2)
P ÍHODOVÁ Marcela (1, 2, 3)
RICHTER Aleš (1)
RÖLC Robert (4)

ÍHA Karel (3)
SEDLA ÍK Vladimír (4)
SEMERÁDOVÁ Daniela (1)
SHRBENÁ Ji ina (4)
SCHAUMBERGER Andreas (1)
SCHNEIDER Wolfgang J. (3)
SÍGL Miroslav (1)
SKLENÁ  Vladimír (3)
SOBIESKÁ Daniela (1, 4)
STRÁNSKÁ Ludmila (1)
ST IHAVKOVÁ Elena (2)
SVATOŠ Zden k (1, 2, 3) 
SYNÁ  Jaroslav (4)
ŠEFL Pavel (4)
ŠPERLINK Karel (1, 2, 3, 4)
ŠTEFAN Jan (4)
ŠVEJDA Pavel (1, 2, 3, 4)
TALÁŠEK Vladimír (1, 4)
TRNKA Miroslav (1)
TRYBENEKR Jan (3)
TU EK Tomáš (4)
VACEK Ji í (4)
VALDMANN Marek (4)
VESELÁ Ji ina (2)
VIKLICKÝ Vladimír (1, 3)
VONDRÁ EK Josef (1, 2, 4)
ZAJAC Štefan (1)
ZAV EL Jan (1)

V ro níku 2010 vyšla ty i ísla asopisu s p ílohami Transfer 
technologií. 

Rejst ík obsahu ip tt 2010 uspo ádala 
Iveta N ME KOVÁ

POD KOVÁNÍ
Redakce asopisu ip & tt d kuje všem autor m, spolupracovník m, len m redak ní rady 
a Sdružení MAC, s.r.o. za spolupráci p i p íprav  a vydání 4 ísel v roce 2010.
Kolektivu spolupracovník  p ejeme do nového roku mnoho osobních, tv r ích a dalších 
úsp ch .
Do roku 2011 vstupujeme s cílem nadále zkvalit ovat náš odborný asopis, zejména 
uve ej ovat informace o úsp šných inova ních projektech v rámci tuzemské a zahrani ní spolupráce. 
P ispívat tak k prezentaci výsledk  výzkumu, vývoje a inovací v R.

Pavel ŠVEJDA
p edseda redak ní rady
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Asociace inovačního podnikání
ve spolupráci se svými členy a partnery

Vás zvou na

6. – 9. 12. 2011

 Součástí Týdne bude:
 ■  18. ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2011

 ■ 18. ročník veletrhu invencí a inovací

 ■ 16. ročník Ceny inovace roku 2011

Místo konání: Praha a další místa ČR
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Příloha čísla 4/2010
TRANSFER TECHNOLOGIÍ

KLUB INOVAČNÍCH FIREM 
ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Klub inovačních fi rem AIP ČR pracuje již řadu let v souladu se svým statutem a je pro AIP ČR důležitým 
nástrojem pro plnění jejího hlavního úkolu: podpora inovačního podnikání v ČR. Tak jako se mění podmínky 
pro podnikání všeobecně a tím i pro vznik inovací, tak je také třeba čas od času se zamyslet nad postavením 

KIF AIP ČR a dodat nové impulsy pro jeho činnost. Uvítali bycho proto vaše názory na KIF, jeho zaměření 
a činnost. Svoje podněty můžete zaslat přímo na naši adresu nebo využít Diskusního fóra na domovské 

stránce www. aipcr.cz. 
Těšíme se na vaše názory a doufáme, že společně činnost KIF pro další období rozvineme ku prospěchu 

všech spolupracujících stran.

Ipříloha ip&tt 4/2010 – transfer technologií

Poslední setkání Klubu inovačních fi rem AIP ČR v tomto roce se uskuteční
při příležitosti vernisáže výstavy a křtů CD ROM Technologický profi l ČR,

verze 11 a publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů

v úterý 30. listopadu 2010 od 16 hodin 
ve 4. patře ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 

Žádáme členy Klubu inovačních fi rem o zaslání námětů pro plán činnosti KIF na rok 2011
(e–mail: kofron@aipcr.cz) do 15. 12. 2010. Současně nabízíme možnost Vaší prezentace

na domovské stránce AIP ČR v části Inovace v ČR, Klub inovačních fi rem
a na domovské stránce Technologický profi l ČR (www.techprofi l.cz) 

Jednání Klubu v roce 2011 budou při příležitosti konání seminářů AIP ČR
dne 13. 4. (Inovační potenciál ČR) v Praze, 1. 6. (Ochrana průmyslového vlastnictví) v Praze

a 4. 10. (Inovace a technologie v rozvoji regionů) v Brně. Závěrečné jednání Klubu v roce 2011
se uskuteční v průběhu INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR dne 9. 12. 2011. 

AIP ČR se bude opět v roce 2011 zúčastňovat vybraných ofi ciálních účastí ČR na zahraničních 
veletrzích, proto prosíme o zaslání informace, kterých veletrhů se chcete zúčastnit. 

Vaše informace bude vyhodnocena a následně budou upřesněny podmínky Vaší případné účasti. 

Věříme, že členové Klubu využijí možnost zúčastnit se INOVACE 2010,
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. – 3. 12. 2010. 

Jan Kofroň
Tajemník KIF AIP ČR
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II příloha ip&tt 4/2010 – transfer technologií

Programy EUREKA a Eurostars

 Podporu program; EUREKA a Eurostars v České republice zajišťuje Asociace inovačního podnikání ČR,
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 277, fax: 221 082 275, e-mail: dlouhy@aipcr.cz

Program EUREKA
www.eurekanetwork.org (původně www.eureka.be)

Nově kvalifi kované projekty
Dne 22. 10. 2010 byl poslední termín pro kvalifi kaci nových pro-

jektů přihlášených do programu EUREKA. Celkem 55 projektů pro-
šlo odsouhlasením v tomto kole s tím, že ještě jeden projekt měl 
v termínu všechny náležitosti podány do Bruselu, nicméně pro do-
držení administrativní procedury nezbytné pro každou kvalifi kaci, 
muselo dojít k jeho odsouhlasení všemi zástupci členských zemí. 
Jednalo se o švédsko-český projekt (viz přehled níže). Po jeho do-
datečném odsouhlasení byl výsledný celkový počet uzavřen na 56 
nových projektů.

Účast České republiky měla při porovnání s předchozím obdobím 
dobrou úroveň. Pro přehled jsou dále uvedeny nově kvalifi kované 
projekty, kde na prvním místě je vždy uvedena země meziná-
rodního koordinátora:
E!5801 FLUOSPAR – Česká republika, Rakousko, Slovinsko
E!5834 PaFa 2020 – Česká republika, Švýcarsko, Francie
E!5838 PREDICTUS – Česká republika, Rakousko, Finsko
E!5839 FOGS – Česká republika, Velká Británie, Německo
E!5880 ERGOSEDIA – Česká republika, Slovensko, Německo
E!5885 SQAH – Česká republika, Velká Británie
E!6243 3C-Call Cost Control – Švédsko, Česká republika

U pokračujících projektů, kde je Česká republika hlavním meziná-
rodním koordinátorem, došlo k následujícím změnám: 
E!4509 EIMIS připojení Turecka
E!3656 DECRAROB připojení Španělska
E!4981 EIS METHOD PEM připojení Slovenska
E!5000 ELDORO připojení Kypru.

Nové projekty, které hledají dalšího zahraničního partnera:
E!4967 EULASNET II COL.DESIGN-MARKETING – Itálie, Řecko
E!4976 TUBERAT – Maďarsko, Polsko
E!5414 SOLTREC – Španělsko, Německo
E!5415 NEWCOMAT – Srbsko, Lotyšsko
E!5783 PRO-FACTORY ECOCAN – Slovinsko, Makedonie
E!5832 DTBSF – Srbsko, Švédsko
E!5841 PRO-FACTORY WEMS – Švýcarsko, Rakousko, Belgie, 
Švédsko, Velká Británie 
E!5847 METACOMM – Izrael, Rakousko
E!5855 RWC – Slovinsko, Srbsko
E!5886 PRO-FACTORY MINI-MASS – Rakousko, Německo, Slo-
vinsko, Velká Británie

EUREKA portfolio
U nově schválených projektů je účast malých a středních podniků 

na výši 56%. Nejvíce projektů je generováno s rozpočty do výše 
jednoho milionu €. Nyní je to již 71% projektů. Rozpočet přes dva 
miliony € byl zaznamenán pouze u 7% nových projektů. Česká re-
publika se podělila společně s Německem o 4. místo za schválení 
nových 7 projektů. Při porovnání celkového počtu nových projek-
tů za stejné období, došlo minulý rok za německého předsednictví 
ke kvalifi kaci 39 projektů, před dvěma lety se jednalo o 60 projektů 
a před třemi léty to bylo 48 projektů. Individuální projekty mají trend 
stabilní až mírně klesající.

EUREKA/Eurostars portfolio
Při porovnání počtu individuálních a Eurostars projektů lze říci, 

že původně bez účasti projektů Eurostars bylo dosahováno 150 až 

200 projektů za rok. Společně s  projekty Eurostars je to v letošním 
roce až 300 projektů. Tyto projekty jednoznačně posilují projektové 
portfolio.

Za oba programy se docilují obdobné parametry na 1 projekt, 
jako jsou průměrné náklady 1 až 1,5 milionu €, počet účastníků se 
pohybuje okolo 3,2 až 3,4. Účast spoluřešitelských zemí je 2,2 až 
2,3 a délka řešení 28 měsíců.

Podstatný rozdíl je ale v účasti malých a středních podniků. U Eu-
rostars je docílena účast až 70%. EUREKA dociluje účasti malých 
a středních podniků ve výši cca 53%.

Podle zjištění motivací pro projekty EUREKA je cílená meziná-
rodní spolupráce. U Eurostars je to vývoj nového výrobku, služby, 
nebo technologie.

Závěr tohoto schvalovacího kola vyplynul ve prospěch Slovinska, 
Izraele, Itálie, České republiky a Chorvatska, které zaznamenaly 
v této sadě velký nárůst kvalifi kovaných projektů, a vysloužily si ter-
mín „Drivers“ (tahouni) tohoto kola. Naproti tomu Španělsko, Fran-
cie, Německo a Holandsko v porovnání s minulým obdobím snížily 
úroveň svých aktivit.

EUREKA Clean Tech Initiative
(Iniciativa čistých technologií)

Iniciativa Clean Tech zahrnuje vedle výzkumně vývojové činnosti 
i využití inovačních aktivit vedoucích k novým výrobkům a řešením 
v oblasti technologií pro životní prostředí, technologií pro úpravu  vody, 
a dále v oblasti alternativních a obnovitelných technologií a technolo-
giích pro úsporné programy v energetice. Navržený dokument pro-
dělá ještě připomínkování, aby jeho doporučení mohla být využívána 
od příštího roku ve své konečné podobě.

Defi nice tzv. „Grand Challenges“ (velkých výzev) řeší otázky kli-
matických změn, zabezpečení energií, zdravotního stavu populace, 
veřejné bezpečnosti a podobně. Zajištění této iniciativy se neobejde 
bez adresných výzev průmyslovým fi rmám, které mohou pomoci 
při uskutečnění těchto vizí. Jedná se o synchronizaci stávajících 
nástrojů programu při zajištění fi nančních prostředků na projekty. 
Otevírají se tedy další možnosti využití EUREKY.

Dále jsou uvedeny dva příklady projektů EUREKA, které jsou še-
trné k životnímu prostředí.

Zajímavou myšlenku uskutečnil projekt s názvem AQUASUN, 
který řešil využití solárních článků na vodě. Projekt využívá dva dů-
ležité energetické zdroje, tj. slunce a vodní hladinu.

Jedná se o spolupráci řešitelských organizací z Izraele 
a z Francie. K zahájení řešení došlo v roce 2009. Výstupem je 
účinná technologie pro výrobu elektrické energie. Solární člán-
ky jsou rozloženy na vodní ploše tak, aby nenarušovaly krajinný 
ráz a životní prostředí. Voda v tomto případě slouží jako kvalitní 
sluneční izolátor. Sluneční svit je přenášen parabolicky na foto-
voltaické buňky. Je zde docílena až dvacetinásobná koncentrace 
osvitu. Jedná se o projekt s pilotním využitím od léta 2011. Roz-
počet projektu je 1,14 M€.

Druhou příkladnou realizací je projekt s názvem CLARITER. Svět 
je vystaven globálním otázkám nakládání s pevným odpadem a jak 
dále zacházet s ropnými zdroji. Technologie je založena na zpraco-
vání odpadu z plastů s tím, že výsledné produkty jsou ve formě olejů 
a vosků s vysokou čistotou s možností zpětného využití v chemic-
kém průmyslu. Myšlenka byla realizována polským vědcem, který 
provedl laboratorní vývoj za účelem zpracování odpadů z plastů. 
Vlastní aplikace je uskutečněna v Izraeli za pomocí soukromých 
investorů, a to v rámci projektu při výstavbě nového závodu. Pilotní 
projekt zpracovával 120 kg odpadní hmoty za hodinu a při prvním 
komerčním využití je to již 4000 kg za hodinu. Projekt nabízí mož-
nost využití plastového odpadu dalších států Evropy. V současné 
době se jedná pouze o území Izraele a Polska.
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Označení E! Akronym Český koordinátor projektu Řešitelská země 
5917 CHROMAFORA Jan Veselý Švédsko, Česká republika
5918 PROTECTIA ÚJV Itálie, Česká republika
5945 LOVUS MOTORS Noliac Ceramics Dánsko, Česká republika, Izrael

5968 CLEANSI Solartec Norsko, Česká republika, 
Holandsko, Německo

5971 LOFES Cervenka Consulting Rakousko, Česká republika
6001 ECO-PAVEMENT  IMPRIMA CONSTRUCTION CZ Španělsko, Česká republika

6030 SECAIR Honeywell Německo, Česká republika, 
Portugalsko, Irsko

6035 HA_GF_BANDAGE Contipro C Česká republika, Polsko
6091 SMARTTOOLS PILSEN TOOLS Česká republika, Polsko
6103 DIGI_YEAST VÚPS Rakousko, Česká republika

6131 CERTSYS dataPartner Česká republika,
Slovenská republika

6143 MINITEM DELONG INSTRUMENTS Švédsko, Česká republika
6179 MEDIA SHARE CESAR TRADE Slovinsko, Česká republika
6203 MYCROPSUBSTRATE Symbiom Španělsko, Česká republika
6204 ALBIOWATT Dekonta Česká republika, Velká Británie
6216 INFERPRO Clean Slovinsko, Česká republika

Uzávěrka páté výzvy byla ukončena k datu 30. září 2010 
ve 20.00. Bruselský sekretariát obdržel rekordních 343 při-
hlášek s rozpočtem 495 milionů €. Podle dosažených statis-
tických výsledků jsou do projektů zapojeny řešitelské organi-
zace z 39 zemí. Účast zemí při řešení projektů byla rozšíře-
na o některé nečlenské země programu jako třeba o Brazílii, 
USA, Čínu, Ruskou federaci, Ukrajinu a další, což svědčí 
o zvýšeném zájmu podílet se na řešení nových projektů pro-
gramu Eurostars. Z pohledu počtu přijatých přihlášek náleží 
první tři místa Německu, Španělsku a Francii (92,84 a 79). 
Za české řešitelské organizace bylo odesláno v  tomto kole 
16 přihlášek. (viz tabulka níže). V současné době organizuje 
bruselský sekretariát další kroky vedoucí v následném období 
k výslednému hodnocení. V časové posloupnosti to znamená, 
že je zapotřebí získat tzv. „Eligibility  Check“ a „Cover Note“, 
na kterých se podílí národní koordinátoři a slouží k legalizaci 
dalších kroků panelu nezávislých expertů. Za tímto účelem 
je nezbytné vedle zaslání přihlášky do bruselského sekreta-
riátu vyplnit a odeslat na adresu poskytovatele MŠMT také 
jednoduchý formulář „Návrh projektu programu Eurostars“, 
za českou část řešení projektu. Formulář je možno nalézt 
na domovské stránce MŠMT (www.msmt.cz) vedle formulářů 
používaných pro návrh projektu programu EUREKA. Doporu-
čuje se odeslat jej vyplněný ke stejnému dnu uzávěrky dané 
výzvy.  Nasbírané výsledky uložené v  bruselské databázi jsou 
nezbytné ke stanovení hodnocení jednotlivých projektů pod-
le již odzkoušené nezávislé procedury. Procedura je již od-
zkoušena, přesto pokračuje i nadále diskuse týkající se kva-
lity zahraničních expertů. Od realizace první výzvy již došlo 
k několika návrhům jak vylepšit kvalitu hodnocení. V poslední 
době se navrhuje tréninkový kurs, kde by došlo k proškolení 

expertů, aby se i nadále zvyšovala a úroveň využívání hodno-
tící procedury. 

Jak již bylo zmíněno v minulých vydáních časopisu, stanovení 
pořadí projektů podle bodového ohodnocení má za úkol panel 
nezávislých expertů, který navrhuje výsledné pořadí projektů. 
Takto získaný seznam vybraných projektů „Ranking list“ musí 
být projednán a odsouhlasen skupinou vysokých představitelů 
a tím se stává závazným pro členské země. 

Poměrně obtížným úkolem se stává projednávání pokrytí fi -
nančních závazků jednotlivých zemí. Jak dopadne situace při 
uzavírání těchto závazků je do poslední chvíle neznámá rovnice 
a někdy může dojít také k vyřazení některého projektu, který má 
jinak splněny všechny náležitosti, v hodnocení skončil nad pra-
hovou hranicí. Důvodem jsou právě ony nenaplněné závazky, 
stačí i od jedné členské země. Na vyřazení projektu stačí i jedno 
negativní vyjádření.  Podle časového programu dojde k ukonče-
ní hodnotící procedury v měsících leden/únor 2011. Od tohoto 
okamžiku budou osloveny příslušné členské země, které musí 
pokračovat dále v administraci projektů s konečným uzavřením 
smluv na podporu těchto vybraných projektů, v našem případě 
je administrace řešena poskytovatelem MŠMT ve spolupráci 
s  řešitelskými organizacemi předložených projektů. V průbě-
hu předchozí administrace vyvstal požadavek na zlepšení ko-
munikace mezi sekretariátem a členskými zeměmi v rámci sítě 
Eurostars. Za tímto účelem byl  zaveden centrální registr adres 
řešitelských organizací. 

Přiložená tabulka nabízí přehled zaregistrovaných přihlášek 
z páté výzvy s českou účastí. Vedle uvedení českého národního 
koordinátora projektu je také uvedena země řešitelské organi-
zace ve sloupci „Řešitelská země“.  Země mezinárodního koor-
dinátora je v tomto sloupci uvedena na prvním místě.

Program Eurostars
www.eurostars-eureka.eu

Seznam zaevidovaných přihlášek páté výzvy s účastí českých řešitelů k 30. 9. 2010

Josef Martinec
národní koordinátor programu EUREKA/Eurostars
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KONTAKT – Program mezinárodní spolupráce
                        ve výzkumu a vývoji

IV příloha ip&tt 4/2010 – transfer technologií

Již počtvrté a naposledy v tomto roce uveřejňujeme na stra-
nách IV. – VII. přílohy Transfer technologií aktuální informace 
o programu KONTAKT.

V závěru roku upozorňuji řešitele projektů na povinnost zhod-
notit plnění projektů a vyúčtovat fi nanční prostředky MŠMT dle 
schváleného „Rozhodnutí …“. Parametry schválených projektů 
vycházely z Vašich návrhů a proto věříme, že schválené fi nanč-
ní prostředky budou vyčerpány. 

AIP ČR zaslat vyplněný formulář „Průběžná/Závěreč-
ná zpráva …“ do 15. 1. 2011. Na webových stránkách AIP 
ČR (www.aipcr.cz, Projekty, Program KONTAKT – mobility) 
a MŠMT (www.msmt.cz) jsou umístěny potřebné informace 
k průběžnému a závěrečnému hodnocení Vašich projektů. 
K případným dotazům využijte Diskusní fórum na výše uve-
deném webu AIP ČR.

V průběhu tohoto roku jsme prezentovali program KONTAKT 
na vybraných tuzemských a zahraničních veletrzích, konferencích 
a seminářích. Prezentace připravujeme i v roce 2011. Více na we-
bové stránce AIP ČR, část Archiv, část O Asociaci, Kalendář akcí.

Těším se na setkání s Vámi v průběhu INOVACE 2010, Týden 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR ve dnech 30. 11. – 3. 12. 2010. 
Program (česky, anglicky) je uveřejněn na naší domovské strán-
ce, základní informace na stranách 2 a 3 obálky. 

Pavel Švejda
generální sekretář AIP ČR

Dále uvádíme poznatky vybraných řešených projektů KON-
TAKT. V uveřejňování článků k výsledkům řešených projektů 
v rámci programu KONTAKT – mobilita budeme pokračovat 
i v dalších číslech.

Výzkumné organizace – Agritec Šumperk, Katedra botaniky 
Univerzity Palackého v Olomouci a Výzkumné oddělení gene-
tiky a ekofyziologie leguminóz (UMRLEG) v INRA Dijon se za-
měřují dlouhodobě na biotechnologické metody, které pomáhají 
řešit problémy spojené s pěstováním a využíváním luskovin. 

Na pracovištích v ČR i ve Francii již řadu let probíhá výzkum 
zaměřený na aplikace biotechnologických metod při studiu zá-
kladních procesů spojených s indukcí embryogeneze a orga-
nogeneze in vitro, regenerací protoplastů, vývojem a zráním 
embryí, metodami popisujícími změny v expresním profi lu pro-
toplastových kultur a možnostmi využití linií regenerovaných 
v podmínkách in vitro ve šlechtění. Výzkumné týmy dospěly 
k řadě zajímavých výsledků v základním modelovém výzkumu 
u Medicago, Arabidopsis (INRA Dijon), při studiu cytogenetic-
kých změn (PřF UPOL), i v aplikovaném výzkumu zaměřeném 
především na hrách, bob a lupinu (Agritec Šumperk). 

Zájem o spolupráci vznikl na základě návštěvy laboratoře 
INRA českými kolegy v roce 2004, kdy se v Dijonu konala 5. 
evropská konference o luskovinách. Následně byl profesor S. 
Ochatt pozván na pracoviště Agritec v Šumperku, kde se v roce 
2007 detailně obeznámil s úrovní výzkumu na Oddělení biotech-
nologií. Zde byla nalezena řada společných výzkumných zájmů 
a možnosti výměny praktických zkušeností. Vzájemná výměna 
materiálu a praktických zkušeností však nezbytně vyvolala po-
třebu zintenzivnění spolupráce na základě společného projektu.

V projektu Barrande (2010–2011) se týmy orientují na studi-
um zvyšování variability genomu luskovin technikami vzdálené 
hybridizace (fúze protoplastů), indukcí somatické embryogene-
ze, odvozením doubled-haploidních linií, apod. Perspektivním 
cílem je produkce linií hrachu odolných k biotickému i abiotické-
mu stresu, zvýšená akumulace N-látek, změněná skladba pro-

Integrace francouzsko-českých odborných znalostí 
při aplikaci biotechnologií ve šlechtění rostlin 

(Intégration des expertises Franco-Tchèques dans les 
biotechnologies appliquées à l’amélioration des plantes)

Projekt Barrande, číslo: MEB021021
Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o., Univerzita Palackého v Olomouci, katedra botaniky

Řešitel: RNDr. Miroslav Griga, CSc.
INRA C.R. DIJON UMRLEG-PCMV Centre de Recherches INRA de Dijon

Řešitel: Prof. Sergio Ochatt, BSc., PhD, HDR

teinů v semeni, v souladu se současnými trendy trvale udržitel-
ného moderního zemědělství. 

Komplementarita týmů a vědecký přínos spolupráce
Pracoviště INRA Dijon má zvládnuty techniky somatických 

i gametických embryogenních kultur, ale doposud neovládá 
rutinně genetickou transformaci hrachu. Naopak pracoviště Ag-
ritec zaznamenalo úspěšnou genetickou transformaci hrachu, 
ale pokusy o odvození embryogenních suspenzních kultur ne-
lze považovat za zvládnuté pro aplikaci dalších experimentů. 
Laboratoř tkáňových kultur Katedry botaniky PřF UP Olomouc, 
jakožto pracoviště základního výzkumu, přineslo do spolupráce 
nejen zvládnuté techniky týkající se samotných protoplastových

Dr. Vladan Ondřej (vlevo) a Prof. Sergio Ochatt při pracovní diskusi 
v laboratoři INRA v Dijonu.
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kultur, ale rovněž metody popisující cytogenetické změny 
a změny v expresním profi lu protoplastových kultur. 

Na všech třech pracovištích jsou v průběhu trvání projektu Bar-
rande (2010-2011) zakládány nezávislé i společné (paralelní) expe-
rimenty zaměřené na transgenozi i odvození doubled-haploidních 
linií z prašníkových nebo protoplastových kultur hrachu. Materiál 
generovaný in vitro bude charakterizován fenotypicky (in planta, in 
situ cyto-histologie), biochemicky (isozymy), molekulárně (RAPD, 
RFLP), a fl ow-cytometricky. Rovněž regenerace protoplastů bude 
sledována na úrovni fyziologické (životnost, dělení, tvorba buněč-
né stěny), cytogenetické (změny v organizaci chromatinu v buněč-
ném jádře) a molekulární (změny exprese genů během regenerace 
protoplastů – RT-PCR, cDNA-AFLP). Vývoj embryí bude sledován 
po stránce anatomické (funkce buněčné stěny), fyziologické (in-
tra- a extra-celulární mikro-osmometrie, role růstových regulátorů), 
metabolické (kinetika biosyntézy a akumulace zásobních protei-
nů), genetické (fl ow-cytometrie a mitotický index) a molekulární 
(kinetika a exprese genů zúčastněných ve vývoji embrya).

Propojením metodik regeneračních systémů vyvinutých 
INRA, metodik transformace Agritec a zkušeností s protoplas-
tovými kulturami pracoviště PřF UP Olomouc, lze předpokládat 
výrazný přínos pro výsledky výzkumu ve všech zúčastněných 
laboratořích. V oblasti transformací na pracovišti Dijon dojde 
k přesunu od experimentů na modelových rostlinách (Medicago, 
Arabidopsis) na hrách a další agronomicky významné plodiny. 
Rutinní protokol transgenoze u hrachu bude v Dijonu nástro-
jem pro studium funkce genů ovlivňujících vývoj a zrání embryí. 
Budou sledovány hormonální, metabolické a genetické procesy 
spojené s vývojem embryí (funkce buněčné stěny, kinetika aku-
mulace zásobních proteinů a funkce hormonů).

Metodiky suspenzních embryokultur odvozených z gametic-
kých a somatických buněk budou pro Agritec znamenat nárůst 
efektivnosti transformace. Na pracovišti Agritec se transgenoze 
doposud prováděla pouze v kombinaci s regenerací axilárních 
meristémů nodálních segmentů, embryogenezí z apikálních 
meristémů nebo systémem „non-tissue culture“. Těmito způso-
by bylo dosaženo transgenních linií, byla potvrzena dědičnost 
transgenů, rostliny měly chimerický charakter. K zamezení chi-
merismu je nezbytné použít protokoly využívající indukci rege-
nerace jednotlivých totipotentních buněk (gametických nebo 
somatických), které byly vyvinuty na pracovišti INRA v Dijonu. 
Metodiky odvození diplo-haploidních linií budou využity i u se-
lekčních systémů in vitro, které jsou založeny na somatické 

a gametické variabilitě. Současně budou vytvořeny základy 
možnosti rozšíření genetické variability u linií vyvinutých kultu-
rami in vitro osvojením metodik souvisejících se vzdálenou hyb-
ridizací (fúze protoplastů, embryo-rescue). 

Pracoviště PřF UP Olomouc na základě spolupráce s partne-
ry obohatí své stávající experimentální systémy o nové mode-
lové rostliny (luskoviny), které umožní v dalších letech využití 
nových technik (microarrays) k porozumění otázkám dediferen-
ciace buněk a regenerace či diferenciace protoplastů.

Obecně řečeno, spojení našich jednotlivých „know-how“ vý-
znamně napomůže řešení doposud existujících problémů a pl-
nému využití možností biotechnologických metod in vitro pro 
rozšíření genetické variability luskovin s cílem praktického vyu-
žití ve šlechtění.

Zkušenosti a perspektivy
Projekt Barrande je spolufi nancován Ministerstvem školství, 

mládeže, tělesné výchovy a sportu České republiky a francouz-
skou organizací Égide, která zajišťuje zahraniční stáže a výměny 
vědeckých pracovníků a studentů. Částky jsou rozvrženy tak, že 
účastníci si ze svého příspěvku hradí cestovné, naopak ubytování 
a stravné zajišťuje hostitelská strana. Výše fi nančních příspěvků 
na tyto náklady je dostatečná, vychází z reálných cen v obou ze-
mích. Samotná experimentální práce na jednotlivých pracovištích 
však musí být pokryta hostitelem z jiných zdrojů. Je proto výhodné 
řešit s partnerskou organizací skutečně velmi blízkou problemati-
ku fi nancovanou jiným národním nebo mezinárodním projektem.

V současné době, kdy je v popředí udržitelného hospodaření 
v zemědělství kladen důraz na minimalizaci vstupů, patří luskovi-
ny s vysokým obsahem bílkovin v semeni k plodinám, které hrají 
velmi důležitou roli. Luskoviny fi xují atmosférický dusík, a tím sni-
žují náklady na hnojení dusíkatými hnojivy i pro následnou plodi-
nu. Rozšíření jejich pěstování je poněkud omezeno nižší stabilitou 
výnosu, která je závislá na existenci genotypů odolných k různým 
biotickým a abiotickým stresům. Jejich použitelnost v krmivář-
ském průmyslu je dále závislá na obsahu bílkovin a také na nižším 
obsahu sirných aminokyselin v těchto proteinech. 

Vzájemná výměna a praktické metodické osvojení protokolů 
zúčastněných laboratoří a výsledky experimentů mohou sloužit 
pro aktivní přípravu projektu mezinárodní spolupráce v rámci 7. 
rámcového programu EU na téma experimentální embryologie 
u luskovin.

Biologicky rozložitelné syntetické polymery jsou vzhledem 
k současným výrazným snahám o ochranu životního prostředí 
předmětem zájmu mnoha vědeckých týmu po celém světě. Po-
mineme-li velmi komplexní medicínské aplikace, biorozložitelné 
polymery jsou chápány jako jedna z možností snížení zátěže 
životního prostředí z pohledu vysoké produkce tuhých odpadů, 
jejichž významnou část tvoří právě plasty (polymerní materiály, 
které je možno termoplasticky zpracovávat), které pochází z oba-
lových aplikací. Díky své vysoké stabilitě jsou dnes používané 
komoditní plasty vysoce bioinertní a za běžných podmínek, kte-
ré panují například na skládkách komunálních odpadů, je doba 

Studie nových biokompozitních materiálů
na bázi polylaktidu a dřevní moučky
Česko-rakouská spolupráce, projekt KONTAKT MEB 060908

“Novel wood-fl our reinforced polylactide-based biocomposites”
Vladimír Sedlařík1, Adriana Gregorova2

1Centrum polymerních materiálů, Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2Institute for Chemistry and Technology of Materials, Graz University of Technology

jejich rozkladu odhadována v řádu stovek let. Snaha o snížení 
rostoucího množství odpadů nalezla odezvu už i v legislativě, 
a to nejen v oblasti obalových materiálů. Například dle směrni-
ce Evropské unie musí výrobci automobilů při jejich konstrukci 
brát ohled i na dopady použitých materiálů na životní prostředí 
po skončení životnosti automobilu. To s sebou přirozeně přiná-
ší zájem i o biorozložitelné plastové materiály. Zde pak přichází 
v úvahu kompozitní materiály, které nabízejí ve srovnání s čistými 
polymery lepší mechanické vlastnosti a mnohdy i nižší cenu. 

V současnosti jedním z nejvíce zkoumaným biorozložitelným 
polymerem je polylaktid (PLA), což je polymer kyseliny mléčné. 
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PLA patří do skupiny termoplasticky zpracovatelných polyesterů. 
Za zmínku stojí fakt, že PLA může být vyroben z obnovitelných 
zdrojů (nepocházejících z ropy) jelikož kyselina mléčná může být 
připravena pomocí biotechnických procesů zahrnujících fermen-
taci sacharidů obsažených v různých přírodních plodinách. PLA 
je možno použít pro obalové aplikace (vlastnosti podobné PET), 
konstrukční prvky s dočasnou životností či v medicíně (vstřeba-
telné implantáty, nosiče léčiv). Ovšem mechanické vlastnosti čis-
tého PLA často nesplňují požadované parametry a je nutno jej 
modifi kovat přídavkem dalších komponent, například plnivy, které 
musí zajistit zlepšení daných vlastností, ale měly by také snižovat 
cenu vzniklého materiálu – kompozitu. Celulózová plniva, která 
se také nazývají dřevní moučka (průměr částic je v řádech desí-
tek až stovek mikrometrů) a bývají klasifi kována jako tzv. bioplni-
va, splňují výše zmíněné požadavky. Jedná se snadno dostupný 
materiál, který navíc negativně neovlivňuje podíl biorozložitelných 
složek v kompozitním systému s PLA1, 2. 

Vlastní projekt
Cílem projektu KONTAT MEB 060908 je studium a příprava 

nových kompozitních materiálů na bázi PLA a dřevní moučka. 
Inovace oproti dosavadnímu stavu poznání v dané oblasti spočí-
vá ve dvou parametrech. 1) Mezifázová kompatibilita polymerní 
matrice a plniva je vylepšena pomocí nových způsobů chemic-
ké modifi kace rozličných celulózových plniv. 2) Vedle primární 
interakce matrice-plnivo je brán zřetel na interakce sekundár-
ního charakteru, které zahrnují mezifázové fyzikální interakce 
a následné indukované změny v morfologii polymerní matrice 
způsobené i procesními podmínkami, které se v makroskopic-
kém měřítku jeví jako zcela zásadní z pohledu mechanických 
vlastností biokompozitu. 

Nedílnou součástí tohoto projektu bylo také navázání aktivní 
spolupráce ve vědě a výzkumu mezi partnerskými organizace-
mi, které by mělo vést k další spolupráci na úrovni projektů ev-
ropského měřítka.

V průběhu řešení daného projektu byly získány cenné informa-
ce a zkušeností v oblasti interakcí PLA a dřevní mouka, jakožto 
i v oblasti vlastní experimentální analýzy polymerních systémů. 
Tyto poznatky byly společně publikovány v podobě přednášky1 
na mezinárodní konferenci a v impaktovaném vědeckém časopi-
se2. Navíc je další publikace ve fázi přípravy. Předpokládá se, že 
bude zaslána k recenzi v průběhu prvního čtvrtletí 2011.

Další spolupráce
Vytvořený česko-rakouský tým bude pokračovat ve spolupráci 

v dané spolupráci i po ukončení projektu MEB 060908. Ve spo-
lupráci s dalšími partnery se předpokládá vytvoření společ-
ného týmu, který se bude ucházet o fi nancování v rámci 
vhodné výzvy projektů Evropské unie. Mimo to byly vytvoře-
ny základy ve spolupráci v oblasti pedagogické (přednášky, 
výměnné pobyty studentů) a v roce 2011 je plánováno uzavření 

bilaterální dohody mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Graz 
University of Technology v rámci programu ERASMUS. 

Význam projektů KONTAKT mobility
Projekty podpory mobilit vědeckých pracovníků mezi zahranič-

ními výzkumnými institucemi je velmi přínosný. Mimo vědeckých 
výstupů v podobě publikačních aktivit je také nutno zmínit přínos 
v oblasti budování mezinárodních vědeckých týmů, které by 
bylo mnohdy obtížné sestavit právě bez podpory projektů typu 
KONTAKT. Takto vybudované mezinárodní týmy se pak mohou 
snadněji zapojovat do výzkumných aktivit v rámci větších vý-
zkumných nadnárodních projektů. Dalších z významných výhod 
těchto projektů je navázání osobních známostí a získání zna-
lostí o přístrojovém vybavení ostatních institucí, které je mož-
no vzájemně využít při řešení ostatních projektů ať už ve formě 
vlastního experimentálního měření nebo například konzultace či 
interpretace výsledků atd., a to i v dlouhodobém měřítku.

Z hlediska efektivity projektu je nutno ocenit pružnost nastavené-
ho systému přidělování fi nančních prostředků na úhradu pobyto-
vých nákladů zahraničních partnerů a výjezdních nákladů českých 
pracovníků, který navíc nezatěžuje zbytečnou administrativou. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům Asoci-
ace inovačního podnikání ČR, která administruje projekty KON-
TAKT mobility, zejména pak paní Mgr. Věře Mísařové, která je 
odpovědná za projekty spolupráce s Rakouskem.

Odkazy
1)   GREGOROVA, A., HRABALOVA, M., WIMMER, R., SEDLA-

RIK, V. Using maleic anhydride grafted poly(lactic acid) (PLA) 
reinforced with modifi ed spruce wood fl our (WF) for improved 
biobased composites. European Polymer Congress EPF 09, 
July 12-17, Graz, Rakousko

2)   HRABALOVA, M.- GREGOROVA, A. – WIMMER, R.- SED-
LARIK, V. – MACHOVSKY, M. – MUNDIGLER, N. Effect of 
Wood Flour Loading and Thermal Annealing on Viscoelastic 
Properties of Poly(lactic acid), Journal of Applied Polymer Sci-
ence, 2010, 118, p. 1534-1540

Česko-slovinská spolupráce historiků
moderních dějin v rámci bilaterálních projektů 

KONTAKT MEB 090621 a KONTAKT MEB 091027
Hlavní řešitelé:

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., Ústav hospodářských a sociálních dějin
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. dr. Žarko Lazarević, Inštitut za novějšo zgodovino v Lublani

V letech 2007 až 2008 probíhal dvoustranný projekt podpo-
řený Agenturou pro výzkumnou činnost republiky Slovinsko 
(Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slove-

nije) a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v České 
republice. Projekt KONTAKT MEB 090621 realizovaly lublaň-
ský Ústav moderních dějin (Inštitut za novějšo zgodovino) 

Snímky z elektronového mikroskopu. Biokompozit PLA/dřevní mouč-
ka 10 hm. % (vlevo) a 50 hm. % (vpravo)2
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a Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofi cké fakulty 
Univerzity Karlovy.

Cílem projektu bylo podpořit česko-slovinskou vědeckou 
spolupráci v oblasti výzkumu moderních dějin obou národů. 
V této souvislosti je potřeba zvláště zdůraznit bohaté fon-
dy pražských archivů a knihoven mimořádně významných 
pro slovinskou historii, ale i naopak slovinských archivů 
a knihoven pro historii českou. Na základě slovinského stu-
dia českých materiálů a českého studia ve slovinských ar-
chivech a knihovnách došlo, společně s výměnnými stážemi 
vědeckých pracovníků, k otevření interpretačního a meto-
dologického dialogu. Zahájili jsme jej na výzkumu historicky 
nosných témat s předpokladem komparace tak, abychom 
překonali dosavadní praxi lokálního vnímání historických 
procesů.

Svou pozornost jsme soustředili na fenomény, které v ro-
vině výzkumného zájmu spojují obě historiografi e v delší 
chronologické perspektivě. Tomuto záměru nejvíce vyhovo-
vala komplexní, vícevrstevná a významově heterogenní idea 
všeslovanství, která měla u Čechů i u Slovinců různé proje-
vy. Odlišnosti vycházející z rozdílných historických východi-
sek, situace a stavu společnosti měly význam nejen uvnitř 
habsburské monarchie, ale i v pozdějších „národních“ stá-
tech Československu a Jugoslávii. Všeslovanská idea nám 
představovala kontextuální pozadí, v jehož rámci se vytvářely 
specifi cké česko-slovinské historické vztahy, které byly hlav-
ním cílem naší společné výzkumné práce.

Všeslovanská idea o potřebě spolupráce mezi slovan-
skými národy významně ovlivňovala ve druhé polovině 19. 
a na počátku 20. století společenské, politické a hospodář-
ské vztahy Slovanů, zvláště těch, kteří žili v habsburské 
monarchii. Pod vlivem Herderových romantických názorů 
na Slovany, Kolárových idejí o těsné slovanské spolupráci 
a podobných úvah početní Slované monarchie viděli právě 
ve všeslovanské ideji a na ní založeném hnutí větší naději 
na „spravedlivější“ postavení v „austroslavistické“ monarchii. 
Ve druhé polovině 19. století byli Češi jako slovanští „bratři“ 
z předlitavské poloviny monarchie nejoblíbenějšími „spojen-
ci“ Slovinců. Z různých důvodů často postupovali po vzájem-
né dohodě (Chorvati jako nejbližší sousedé žili v uherské 
polovině říše, podmínky pro užší politickou spolupráci pro-
to byly velmi složité). Na tomto základě se rozvíjela bohatá 
kulturní, spolková, politická a hospodářská spolupráce. Již 
v 60. letech 19. století pronikla na slovinské území pražská 
pojišťovna Slávie, v roce 1900 byla s kapitálem silné čes-
ké Živnostenské banky založena Lublaňská kreditní banka 
(Ljubljanska kreditna banka), ústav, který významně ovlivnil 
slovinský hospodářský rozvoj.

Dobrá hospodářská spolupráce, poznamenaná hlavně 
českým ekonomickým pronikáním na slovinské území, pro-
bíhala souběžně s česko-slovinskou politickou spolupra-
cí, mimo jiné i na blyštivém a kluzkém vídeňském parketu. 
V této souvislosti je ovšem třeba zdůraznit, že česká národní 
argumentace spočívala na historickém právu, slovinská pak 
na přirozeném právu požadavku sjednoceného Slovinska. 
Právě posledně uvedená skutečnost, podpořená větší hos-
podářskou a politickou silou Čechů, byla důvodem mnohých 
konfliktů a vzájemných výčitek. Protichůdná národně-poli-
tická stanoviska obou národů však překrýval společný pocit 
národního ohrožení. 

Po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 vztahy mezi 
oběma národy přerostly v mezistátní dialog mezi nástupnic-
kými státy Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (Jugoslávií) 
a Československou republikou. Česko-slovinské poměry zís-
kaly novou dimenzi ve změněném mezinárodním a nacionál-
ním prostředí. Nastala doba nového vymezení zastávaných 

stanovisek, což vytvářelo nový kontext a podoby vzájemné 
spolupráce, a také obapolného vnímání. V ovzduší těsných 
spojeneckých vztahů mezi Jugoslávií a Československem 
se prohlubovaly a rozšiřovaly také česko-slovinské vztahy, 
které nezkalilo ani zahraničněpolitické vzdalování obou států 
ve druhé polovině 30. let ani stále otevřenější zříkání se spo-
jenecké Prahy v Bělehradě. Vztahy mezi Čechy a Slovinci se 
udržely a pokračovaly i po druhé světové válce. Ty  jsou dnes 
z komparativního hlediska zvláště zajímavé, a to pro odlišné 
směřování a povahu obou společenských uspořádání cha-
rakterizovaných jako „socialistická“. 

Od řešení projektu se odvíjí vydání publikace „Češi a Slo-
vinci v moderní době“, viz obr.

Její struktura vychází ze tří klasických spojení (politika, 
hospodářství, společnost a kultura), uvnitř každého oddílu 
jsou kapitoly řazeny z chronologického a případně obsahové-
ho hlediska. Spektrum zvolených témat je široké, jejich zpra-
cování je problémově zaměřené na vyhledávání a analýzu 
styčných bodů. Každá kapitola představuje jeden nový ka-
mének v historické mozaice česko-slovinských vztahů, nové 
poznání o Češích a Slovincích v době moderny, v čase, kdy 
se politicky formovaly oba národy. Přejeme si, aby kniha po-
mohla k poznání a porozumění kořenům vztahů mezi oběma 
národy. 

Kniha bude vystavena v rámci INOVACE 2010, Týden vý-
zkumu, vývoje a inovací v ČR na již 17. mezinárodním veletr-
hu invencí a inovací na Novotného lávce 5, Praha 1, ve dnech 
30. 11. – 3. 12. 2010.

Členové projektu by závěrem rádi připomněli známou 
a přesto nezřídka opomíjenou zkušenost, že výzkum v archi-
vech a knihovnách a bezprostřední dialog odborníků sotva 
mohou být zcela nahrazeny elektronickými médii, a že pro-
jekty typu Kontakt realizované za relativně malé fi nanční 
prostředky, v daném případě 56 000 Kč, mají v rozvoji vědy 
nezastupitelný význam.

Představený projekt nastartoval dlouhodobou spolupráci 
participujících pracovišť a vyjadřuje i zájem celé řady odbor-
níků společenských věd, kteří vkládají do dialogu řadu no-
vých podnětů. V našem případě se kolem úzkého týmu čtyř 
historiků na každé straně soustředil širší okruh kompetent-
ních znalců, jejichž počet dosáhl dvou desítek, okruh znalců, 
jenž byl schopen nepřehlédnutelným způsobem komplemen-
tovat základní studie týmových řešitelů projektu. Za zvláště 
pozitivní považujeme skutečnost, že se jedná v podstatné 
části o mladé badatele, bývalé a současné doktorandy UK 
FF. Ti se stali v navazujícím projektu nedílnou součástí pra-
covního týmu.
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VIII příloha ip&tt 4/2010 – transfer technologií

Asociace inovačního podnikání ČR
vyhlašuje

16. ročník soutěže o Cenu

Podmínky soutěže 

– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;

– do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený
na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);

– přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba
je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Hodnotící kritéria:
 A – Technická úroveň produktu 
 B – Původnost řešení 
 C – Postavení na trhu, efektivnost 
 D – Vliv na životní prostředí 

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2011, 
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 6. - 9. 12. 2011.

Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu  ip&tt  
vydávaném AIP ČR, dalších médiích a na www stránkách AIP ČR.

Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2011“ mohou 
využít výhod členů

Klubu inovačních fi rem AIP ČR.

Přihlášky:
K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2011 je možno získat podrobnější 
informace spolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 31. října 2011; povinná konzultace 
komplexnosti připravené přihlášky – do 17. října 2011) na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR 
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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IXpříloha ip&tt 4/2010 – transfer technologií

1. Název přihlašovatele  ...............................................................  Právní forma  .........................

2. Adresa  ........................................................................................................................................

    IČO .................……....…..…    DIČ ...................................…….. Počet zaměstnanců ...............

3. Kontaktní osoba ....................................................................... Funkce ..............................…..

4. Telefon ............ / ......................... Fax ............ / ....................... E-mail:..........…................….

5. Charakteristika produktu (max. 30 slov – pro zveřejnění v katalogu)

česky ……………………………………………………………………........………………………………

...........................................................................................................................................................

anglicky ……………………........……………………………………………………………………………

...........................................................................................................................................................

6. Do soutěže přihlašujeme:

    Název česky: ................................................................................................................................

           anglicky: ................................................................................................................................

    Obor: ……….........……………………………………………………………………………………….

    Číslo přihlášky a druh ochranného dokumentu: .....................................................................

    Datum zavedení na trh: ….................…………………………………………………………………

7. Přílohy k přihlášce do soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2011:
     – podnikatelský titul: a)  právnické osoby – kopie výpisu z obchodního rejstříku, jiného

zřizovacího 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 parametrů v porovnání se stávajícím vlastním

nebo konkurenčním řešením v tuzemsku a v zahraničí
 ■   patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné průkazné doložení původnosti řešení 
 ■   přírůstek tržeb a rentability u výrobce a u uživatele, perspektivy uplatnění inovace

na trhu; úspora nákladů 
 ■   údaje o vlivu produktu na životní prostředí (příznivě ovlivňuje, bez vlivu, škodlivý)

a na zaměstnanost 
     – fotografi e produktu (k doložení jeho charakteristiky)

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2011 (povinná konzultace komplexnosti připravené přihlášky
– do 17. října 2011); nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních; zaslat též elektronicky

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

INOVACE ROKU 2011
Registrační poplatek: 3500 Kč (variabilní symbol: 122011)

IČO 49368842, č.ú.: 42938-021/0100 KB Praha-město
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XII příloha ip&tt 4/2010 – transfer technologií

Cena výtisku je 65 Kč, roční předplatné 260 Kč
Kontakt: Asociace inovačního podnikání ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel. 221082275
e-mail: svejda@aipcr.cz

www.aipcr.cz

PŘEDPLATNÍ LÍSTEK NA ROK 2011, ročník XIX.
Objednávám předplatné časopisu Inovační podnikání a transfer technologií

(v roce 2011 – 4 čísla v celkové ceně 260 Kč)
možno objednat také elektronicky na www.aipcr.cz

Firma (nebo jméno a příjmení) ........................................................................................................................................

Adresa: ............................................................................................................................................................................

IČ: …………………..............................…………………… DIČ: ……….............................…………………………………

Počet výtisků: ..................................................................................................................................................................

Jméno a příjmení objednatele: ……………………..................................................…………………………………………

Podpis a razítko objednavatele: .......................................................................................................................................

Časopis vydává Asociace
inovačního podnikání (AIP) ČR
ve spolupráci se svými členy

(registrace MK ČR č. MK 6359, ISSN 1210 4612)

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR
a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat

systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.

Na 40 stranách formátu A4 najdete 4x do roka tyto 
články, náměty, diskusní příspěvky, kontakty 
a informace:

❑ Národní inovační politika a její realizace, inovační 
infrastruktura, inovační proces, galerie inovací, 
inovační inženýrství, inovační podnikání a transfer 
technologií jako součást hospodářské politiky 
včetně mezinárodní vědeckotechnické, průmyslové 
a obchodní spolupráce, formou recenzovaných 
obsahových článků, posuzovaných redakční radou.

❑ aktuální informace: z činnosti subjektů vytvářejících 
systém inovačního podnikání v ČR.

❑ pravidelné informace:
 – Rada pro výzkum, vývoj a inovace
 – Česká konference rektorů
 – Technologická agentura ČR 
 – Mezinárodní obchodní komora ČR
 – Regiony
 – Mezinárodní scéna – zahraniční styky
 – Představujeme se

 – Činnost našich partnerů
 – Legislativa pro oblast inovačního podnikání
 – Konference – semináře – veletrhy – výstavy
 – Literatura
 – Cena Inovace roku
 – Zkušenosti – diskuse

❑ příloha Transfer technologií:
 – Klub inovačních fi rem AIP ČR
 – EUREKA, Eurostars, příprava a průběh projektů
 – Informace o programu KONTAKT, poznatky
 –  Výsledky řešených tuzemských a zahraničních 

projektů z oblasti VaVaI
 –  Informace o domovských stránkách

v působnosti AIP ČR

❑ Možnost inzerce: obálka (str. 2, 3, 4) – 15.000 Kč;
1 strana A4 v příloze Transfer technologií – 8.000 Kč; 
1 strana v základní části – 6.000 Kč (při grafi ckém 
zpracování návrhu příplatek 25 %). AIP ČR není 
plátcem DPH. 

Pokyny autorům – formální náležitosti rukopisu

zlom IPTT 4 2010 priloha.indd   12zlom IPTT 4 2010 priloha.indd   12 19.11.10   13:3219.11.10   13:32
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá


